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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Declarações

Maria do Céu Dourado Amorim da Silva Hung, intérprete-
-tradutora assessora, 4.º escalão, do quadro do pessoal destes 
Serviços — desligada do serviço para efeitos de aposentação 
voluntária, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 263.º do 
ETAPM, em vigor, a 3 de Janeiro de 2023.

— Leong Ieng Tong, letrado assessor, 3.º escalão, do quadro 
do pessoal destes Serviços — desligado do serviço para efeitos 
de aposentação voluntária, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 263.º do ETAPM, em vigor, a 7 de Janeiro de 2023.

— Gao Dodo Yun, técnica principal, 1.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento de longa duração, 
destes Serviços — cessa, a seu pedido, as funções, a 3 de Janeiro 
de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 21 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 91/2022

 
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e das compe-
tências que lhe foram delegadas pela Ordem Executiva 
n.º 2/2020, e nos termos previstos no n.º 1 do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, o Secretário para a 
Economia e Finanças manda:

1. É nomeado como presidente do Conselho de Administração 
da Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. Wu Jianfeng, em 
regime de acumulação de funções, em substituição de Lu Hong.

2. É nomeado como administrador do Conselho de Adminis-
tração da Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. Ieong 
Tou Hong, em regime de acumulação de funções, em substituição 
de Lau Wai Meng.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 6 de Janeiro 
de 2023.

29 de Dezembro de 2022.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 
29 de Dezembro de 2022. — A Chefe do Gabinete, substituta, 
Chio Pou Chu.

澳門特別行政區

政 府 總 部 事 務 局

聲 明

a

a

–––––––

 

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 91/2022號經濟財政司司長批示

2/2020

13/92/M

 

–––––––
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第 142/2022號保安司司長批示
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15/2009

26/2009

182/2019

 

––––––––––

附件

1993 8

2006 10

2010 11

2011 2

2015 12

2016 9

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 142/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 2.º, 3.º e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 5/2009 
(Organização e funcionamento dos Serviços de Polícia Unitários), 
vigente, dos artigos 2.º, 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), e 
dos artigos 2.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de 
direcção e chefia), conjugados com o n.º 1 da Ordem Execu-
tiva n.º 182/2019, o Secretário para a Segurança manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, o inspector chefe da 
Polícia Judiciária, Luis Leong, como adjunto do comandante-
-geral dos Serviços de Polícia Unitários, para chefiar o Centro 
de Planeamento de Operações, pelo período de um ano, a partir 
de 9 de Janeiro de 2023.

2. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
nomeação e ao currículo académico e profissional do nomeado.

15 de Dezembro de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

––––––––––

Anexo

Fundamentos da nomeação do inspector chefe Luis Leong, 
para o cargo de adjunto do comandante-geral dos SPU:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento 
face às atribuições cometidas aos SPU;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte do inspector chefe Luis Leong, o 
que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Direito.

Currículo profissional:

— Ingresso na ex-Directoria da Polícia Judiciária, em Agosto 
de 1993;

— Chefia funcional da Divisão de Informações da Polícia 
Judiciária, em Outubro de 2006;

— Chefe da Divisão de Investigação Especial da Polícia 
Judiciária, substituto, em Novembro de 2010;

— Chefe da Divisão de Investigação Especial da Polícia 
Judiciária, em Fevereiro de 2011;

— Assessor do Gabinete do Secretário para a Segurança, em 
Dezembro de 2015;

— Chefe da Divisão de Investigação de Crimes relacionados 
com o Jogo da Polícia Judiciária, substituto, em Setembro de 
2016;
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嘉 獎

20/2021 182/2019

 

1988

2021 1 28

 

— Chefe da Divisão de Investigação de Crimes relacionados 
com o Jogo da Polícia Judiciária, em Fevereiro de 2017;

— Chefe do Departamento de Investigação de Crimes rela-
cionados com o Jogo e Económicos da Polícia Judiciária, subs-
tituto, em Dezembro de 2017;

— Chefe do Departamento de Investigação de Crimes rela-
cionados com o Jogo e Económicos da Polícia Judiciária, em 
Março de 2018;

— Chefe do Departamento de Investigação Criminal da 
Polícia Judiciária, substituto, em Janeiro de 2021;

— Chefe do Departamento de Investigação Criminal da 
Polícia Judiciária, em Fevereiro de 2021;

— Subdirector da Polícia Judiciária, substituto, em Junho de 
2022;

— Subdirector da Polícia Judiciária, desde o dia 1 de Julho 
de 2022 até à presente data.

Louvor:

— Em 2009 e 2012 foram-lhe concedidas «Menções de Mérito 
Excepcional»;

— De 2001 a 2010 foram-lhe concedidos, no total, 4 «Louvores 
individuais»;

— De 1995 a 2020 foram-lhe concedidos, no total, 23 «Louvores 
colectivos»;

— Em 2003 e 2011 foram-lhe concedidos «Elogios colectivos».

Louvor

Usando da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 182/2019, alterada pela Ordem Execu-
tiva n.º 20/2021, o Secretário para a Segurança do Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau, louva o adjunto 
do comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários (SPU), 
Vong Chi Hong. 

O adjunto do comandante-geral dos SPU Vong Chi Hong 
ingressou na Directoria da Polícia Judiciária em 1988, e desde 
o retorno de Macau à Pátria, desempenhou sucessivamente na 
Polícia Judiciária (PJ) os cargos de responsável da Secção de 
Investigação e Combate ao Roubo e da Secção de Investigação 
de Crimes Contra a Pessoa, de chefe da Divisão de Investi-
gação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes, de chefe da 
Divisão de Investigação de Crimes Económicos, de director da 
Escola da Polícia Judiciária, substituto, e de chefe do Departa-
mento de Investigação Criminal. Em 28 de Janeiro de 2021, foi 
nomeado para o cargo de adjunto do comandante-geral, como 
responsável pelo Centro de Planeamento de Operações dos 
SPU.

Durante o seu serviço na PJ, Vong Chi Hong desempenhou 
um papel de destaque na investigação criminal e na formação 
do pessoal, tendo-lhe sido concedida por várias vezes a menção 
de «Mérito excepcional» e «Louvor individual» pelo Secretário 
para a Segurança e pelos seus superiores, respectivamente. 
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–––––––

 

海 關

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

210061

485

15/2009

26/2009

1/2002

13/2021

2/2022 21/2001

01980

Desde que assumiu o cargo de adjunto do comandante-geral 
dos SPU, que Vong Chi Hong, com o seu profundo conheci-
mento profissional e experiência na aplicação da lei, se tem 
empenhado em participar da promoção e melhoria de vários 
planos operacionais de contingência, auxiliando eficazmente 
os SPU na coordenação e na realização de várias operações 
policiais, mantendo efectivamente a estabilidade social em 
Macau, bem como a estabilidade e a segurança a longo prazo 
na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

Durante os mais de 30 anos de vida profissional na função 
pública que Vong Chi Hong, adjunto do comandante-geral dos 
SPU, sempre exerceu as suas funções com lealdade e dedica-
ção, coragem, diligência e perseverança, bem como contribuiu 
notavelmente para a implementação de várias políticas na área 
da segurança do Governo da RAEM. No momento em que se 
aproxima a sua aposentação, é-me grato conferir ao adjunto do 
comandante-geral dos SPU, Vong Chi Hong, este público louvor.

28 de Dezembro de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 29 de Dezembro 
de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 14 de Dezembro de 2022:

Choi Chong Meng, n.º 210061, técnico superior de 2.ª classe, 
2.º escalão — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, da 
carreira de técnico superior, nos Serviços de Alfândega da 
RAEM, 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 Trabalha-
dores dos Serviços Públicos) vigente, e do n.º 2 do artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos).

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 19 de Dezembro de 2022:

Lee Sze Ngar, intendente alfandegária n.º 01980 — nomeada, 
em comissão de serviço, pelo período de um ano, chefe do 
Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de 
Alfândega, nos termos da alínea 1) do n.º 3 do artigo 2.º, dos 
artigos 4.º, 5.º e 10.º e do n.º 1 do artigo 25.º e artigo 34.º da 
Lei n.º 15/2009, do n.º 1 do artigo 2.º, n.º 1 do artigo 3.º, dos 
artigos 5.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
do artigo 1.º da Lei n.º 1/2002, do artigo 31.º e do n.º 3 do ar-
tigo 32.º da Lei n.º 13/2021, do artigo 17.º e do n.º 1 do artigo 
35.º do Regulamento Administrativo n.º 21/2001, alterado e 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2022, a 
partir de 9 de Janeiro de 2023.
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Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publi-
cada, em anexo, a nota relativa aos respectivos fundamentos e 
aos currículos académico e profissional da nomeada.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos de nomeação da intendente alfandegária n.º 01980 
— Lee Sze Ngar, para o cargo de chefe do Departamento da Pro-
priedade Intelectual dos Serviços de Alfândega da RAEM:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo de chefe do Departamento da Propriedade 
Intelectual, a intendente alfandegária n.º 01980 — Lee Sze 
Ngar, o que se demonstra pelo curriculum vitae seguinte:

Habilitações académicas:

— Mestrado em Gestão Administração na Universidade de 
Beijing;

— Licenciatura em Educação Física, por Guangzhou Sports 
University;

— Licenciatura em Ciências Policiais, pela ESFSM; 

— 5.º Curso de Comando e Direcção da ESFSM.

Currículo profissional:

— Ingresso nas FSM em 1 de Fevereiro de 1993, em seguida 
para ESFSM;

— Comandante do Comissariado Fiscal do Aeroporto desde 
Março de 1999 até Outubro de 2001;

— Chefe do Posto Alfandegário do Aeroporto Internacional 
de Macau desde Novembro de 2001 até Setembro de 2005;

— Chefe da Divisão de Planeamento Operacional, em regi-
me de substituição, desde Setembro de 2005 até Outubro de 
2010;

— Chefe da Divisão dos Recursos Humanos, desde Outubro 
de 2010 até Março de 2017;

— Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro, em 
regime de substituição, desde Março de 2017 até Janeiro de 
2019;

— Chefe do Departamento de Gestão Operacional, desde 
Janeiro de 2019 até Julho de 2020;

— Exercício de funções no Centro de Coordenação e Pro-
tecção Civil dos Serviços de Polícia Unitários, desde Julho de 
2020 até Junho de 2021;

— Chefe do Departamento de Estudo, Planeamento e Coor-
denação de Operações de Protecção Civil dos Serviços de Polí-
cia Unitários, em regime de substituição, desde Junho de 2021 
até Agosto de 2021;

— Chefe do Departamento de Estudo, Planeamento e Co-
ordenação de Operações de Protecção Civil dos Serviços de 
Polícia Unitários, desde Agosto de 2021 até ao presente.
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20 0 0 20 02 2019

2002

–––––––

 

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

39/2011

19/2000

39/2011

19/2000

Louvores:

— Em 2000, 2002 e 2019, foram-lhe concedidos, no total, 
quatro louvores individuais;

— Em 2002, foi-lhe concedido um elogio individual.

–––––––

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

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extracto de despacho

Por despacho do Presidente do Tribunal de Última 
Instância, de 2 de Dezembro de 2022:

Os oito formandos, classificados na respectiva lista de classi-
ficação final do curso de habilitação para o ingresso nas car-
reiras de oficial de justiça judicial e de oficial de justiça do 
Ministério Público, publicada no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 51, II Série, de 18 de Dezembro de 2019, são nomeados 
para os seguintes lugares, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011, 
de 19 de Dezembro, conjugado com os artigos 22.º, n.º 1, e 
23.º, n.º 10, do ETAPM, em vigor, a partir de 4 de Janeiro 
de 2023, indo os mesmos ocupar os lugares criados pelo 
Regulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011, 
de 19 de Dezembro, e ainda não providos:

序 名次 姓名 職級 職階 任用方式 法院辦事處

1 33

2 36

3 37

4 38

5 40

6 42

7 44

8 46

N.º Ordem Nome Categoria Escalão Formas de provimento
Secretarias 

dos tribunais

1 33 Kong Pui Hang Escrivão judicial auxiliar 1.º escalão Nomeação provisória TJB

2 36 Lam Kio Hang Escrivão judicial auxiliar 1.º escalão Nomeação provisória JIC

3 37 Hong Lai Teng Escrivão judicial auxiliar 1.º escalão Nomeação provisória JIC

4 38 Ho Un Teng Escrivão judicial auxiliar 1.º escalão Nomeação provisória JIC
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N.º Ordem Nome Categoria Escalão Formas de provimento
Secretarias 

dos tribunais

5 40 Lam Kam Escrivão judicial auxiliar 1.º escalão Nomeação provisória JIC

6 42 Cheong Man Wa Escrivão judicial auxiliar 1.º escalão Nomeação provisória JIC

7 44 Chao Wai Ip Escrivão judicial auxiliar 1.º escalão Nomeação definitiva JIC

8 46 Chan Iok Man Escrivão judicial auxiliar 1.º escalão Nomeação provisória TA

–––––––

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

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despacho de Sua Ex.ª o Chefe do Executivo, de 12 de 
Dezembro de 2022:

Wang Weidong, técnico superior assessor, 3.º escalão, deste 
Gabinete — alterado o respectivo contrato administrativo 
de provimento de longa duração para contrato adminis-
trativo de provimento sem termo, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos), vigente, a partir de 30 de 
Novembro de 2022.

Por despachos do director do Gabinete, substituto, de 14 
de Dezembro de 2022:

Adelina Andrade de Aguiar e Aureliano Bruno dos Santos, 
adjuntos-técnicos especialistas, 3.º escalão — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administra-
tivos de provimento sem termo ascendendo a adjuntos-téc-
nicos especialistas principais, 1.º escalão, índice 450, neste 
Gabinete, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), 2, 3 e 4, 
da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), vigente, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 
(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), 
vigente, a partir da data da publicação do presente extracto 
de despacho.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Ng Ngai Fat, técnico de 
2.ª classe, 1.º escalão, de nomeação provisória, cessou as suas 
funções neste Gabinete, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, 
vigente, a partir de 12 de Dezembro de 2022, data em que 
iniciou funções na Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública.

–––––––

Gabinete de Comunicação Social, aos 19 de Dezembro de 
2022. — O Director do Gabinete, substituto, Wong Lok I.

 

新 聞 局

批 示 摘 錄

12/2015

Adelina Andrade de Aguiar

14/2009

12/2015

450

聲 明

–––––––
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人 才 發 展 委 員 會

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

525

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

545

–––––––

 

行 政 公 職 局

批 示 摘 錄

14/2009 12/2015

430

12/2015

Lúcio da Glória

600

14/2009

12/2015

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 12 de Dezembro de 2022:

Ng Un I — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
administrativo de provimento para técnica especialista, 2.º 
escalão, índice 525, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei 
n.º 2/2021, e do artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 2 de Dezembro de 2022.

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

Si Tong Wan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato administrativo de provimento para técnica especia-
lista, 3.º escalão, índice 545, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 
e Lei n.º 2/2021, e do artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 12 de Dezembro de 2022.

–––––––

Comissão de Desenvolvimento de Talentos, aos 19 de Dezembro 
de 2022. — O Secretário-geral, Chao Chong Hang.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 12 de Outubro de 2022:

Ng Ngai Fat — provido em regime de contrato administrativo 
de provimento, pelo período experimental de seis meses, 
como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de informática (desenvolvimento de 
software), índice 430, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
12.º da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 
em vigor, a partir de 12 de Dezembro de 2022.

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

Lúcio da Glória — renovado o seu contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como técnico superior assessor, 1.º escalão, índice 600, nes-
tes Serviços, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 4, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 21 de Janeiro de 2023.

Por despachos da subdirectora, de 21 de Novembro de 
2022:

Tai Wai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento de longa duração, 
progredindo à categoria de intérprete-tradutor principal, 2.º 
escalão (nas línguas chinesa e portuguesa), índice 565, nestes 
Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 
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565

14/2009

12/2015

280

12/2015

15/2009 26/2009

15/2009 26/2009

12/2015

400

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

540

聲 明

Lei n.º 14/2009, em vigor, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, 
da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 18 de Novembro de 
2022.

Cheang Kin Ian — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo, 
progredindo à categoria de motorista de ligeiros, 9.º escalão, 
índice 280, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, 
alínea 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, conjugado com 
o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 21 
de Novembro de 2022.

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

Wong Im Hong, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, destes Serviços — alterado o seu 
contrato para contrato administrativo de provimento sem 
termo, como adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, nos 
termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 26 de Novembro de 2022.

Lo Kin I — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como subdirectora destes Serviços, nos termos 
dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 26/2009, por possuir capacidade de gestão e 
experiência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções, a partir de 2 de Fevereiro de 2023.

Odete Maria Botelho — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe da Divisão da Organização 
da Formação destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
por possuir capacidade de gestão e experiência profissional 
adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 1 
de Fevereiro de 2023.

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

Hong Ka Ieng — renovado o seu contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, índice 400, 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 4, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de Fevereiro de 2023.

Por despacho da directora, substituta, de 19 de Dezembro 
de 2022:

Pun Chi Wai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo para 
técnico superior principal, 1.º escalão, índice 540, área de 
informática (infraestruturas de redes), da carreira de técnico 
superior, nestes Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 
2), e 2, da Lei n.º 14/2009, em vigor, do artigo 5.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugados 
com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data 
da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Tam Chon Weng, técnico 
superior assessor principal, 4.º escalão, destes Serviços, exer-
cendo em comissão de serviço o cargo de chefe da Delegação 
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a

–––––––

 

法 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

a

–––––––

 

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

186252

b

107/85/M

350

2/2011 1/2014

Económica e Comercial de Macau, em Lisboa, desligado do 
serviço para efeitos de aposentação voluntária, nos termos do 
artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir de 20 
de Dezembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 23 de Dezembro de 2022. — A Directora dos Serviços, 
substituta, Lo Kin I.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 15 de Dezembro de 2022:

Fok Ka Seng, técnico superior de 1.ª classe, 2.º escalão, da área 
jurídica — nomeado, definitivamente, técnico superior prin-
cipal, 1.º escalão, da área jurídica, do grupo de pessoal técnico 
superior do quadro de pessoal destes Serviços, nos termos 
do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, 
conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, em 
vigor, a partir da data da publicação do presente extracto de 
despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 16 de 
Dezembro de 2022. — O Director dos Serviços, substituto, 
Lou Soi Cheong.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 15 de Dezembro de 2022:

1. Sam Kit, técnica superior assessora principal, 2.º escalão, do 
Instituto do Desporto, com o número de subscritor 186252 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, 
do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 7 de Novembro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 350 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 20 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 4 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.
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38466

a

a

480 2/2011

1/2014

119490

a

107/85/M

280

2/2011

1/2014

119032

a

107/85/M

250

2/2011

1/2014

160903

a

107/85/M

1. Tam Kam Lun, adjunta-técnica especialista principal, 3.º es-
calão, do Instituto de Habitação, com o número de subscri-
tor 38466 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — fixada, com início em 2 de Dezembro de 
2022, uma pensão mensal correspondente ao índice 480 da 
tabela em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 
e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 1, alínea a), ambos do 
referido estatuto, por contar 36 anos de serviço, acrescida 
do montante relativo a 7 prémios de antiguidade, nos termos 
dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se re-
fere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 16 de Dezembro de 2022:

1. Lao Pui I, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 119490 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do De-
creto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 5 
de Dezembro de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 280 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Hoi Kok Heng, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
119032 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do De-
creto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 
28 de Novembro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

 Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 19 de Dezembro de 2022:

1. Leong Soi U, enfermeira-graduada, 4.º escalão, do Instituto 
do Desporto, com o número de subscritor 160903 do Regi-
me de Aposentação e Sobrevivência, desligada do serviço 
de acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, 
em vigor, ou seja, aposentação por limite de idade — fixada, 
nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 
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305

2/2011

1/2014

6050989

8/2006

–––––––

 

印 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

21/2021

14/2016

12/2015

560

–––––––

 

30 de Novembro, com início em 13 de Dezembro de 2022, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 305 da tabela 
em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, 
conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido esta-
tuto, por contar 24 anos de serviço, acrescida do montante 
relativo a 4 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º 
a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º 
da Lei n.º 1/2014.

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

Fixação das taxas de reversão

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 16 de Dezembro de 2022:

Kuong Fong Mui, auxiliar de enfermagem dos Serviços de 
Saúde, com o número de contribuinte 6050989, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 28 de Novem-
bro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da 
Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
respondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribui-
ções Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» 
e da «Conta Especial», por completar 30 anos de tempo de 
contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos ar-
tigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 28 de Dezembro de 2022. — A Presi-
dente do Conselho de Administração, Diana Maria Vital Costa.

IMPRENSA OFICIAL

Extracto de despacho

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

Wu Wai Chong, técnico especialista, 3.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, desta 
Imprensa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato com referência à categoria de técnico especialista 
principal, 1.º escalão, índice 560, nos termos dos artigos 14.º, 
n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», em vigor, e 5.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
Selecção e Formação para efeitos de Acesso dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos», alterado e republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugados com o 
artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», em vigor, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Imprensa Oficial, aos 19 de Dezembro de 2022. — A Admi-
nistradora, Leong Pou Ieng.
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統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

a

600

4/2017 2/2021 14/2009

a

305

–––––––

 

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

12/2015

14/2009

12/2015

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 15 de Dezembro de 2022:

Sales Crestejo Ermelinda Fátima, intérprete-tradutora prin-
cipal, 2.º escalão — nomeada, definitivamente, intérprete-
-tradutora chefe, 1.º escalão, índice 600, da carreira especial 
da área de interpretação e tradução 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, com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021 e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, 
vigente, a partir da data da publicação no Boletim Oficial da 
RAEM do presente extracto de despacho.

Chan Cheng I, Ho Ka Man, Lam Kin Hang, Lei Weng I, Leong 
Pui Ha, Lio Man I e Wong Ngok Wa, agentes de censos e 
inquéritos principais, 2.º escalão — nomeados, definitivamente, 
agentes de censos e inquéritos especialista, 1.º escalão, índice 
305, do grupo de pessoal técnico de apoio 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, com as alterações introdu-
zidas pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021 e 22.º, n.º 8, alínea a), do 
ETAPM, vigente, a partir da data da publicação no Boletim 
Oficial da RAEM do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 19 de 
Dezembro de 2022. — O Director dos Serviços, Ieong Meng 
Chao.

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 despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 15 de Setembro de 2022:

Guo Yangzi, Jiang Lili, Ma Yu e Qu Yuwen — renovados os 
contratos individuais de trabalho, pelo período de um ano, 
para exercerem funções neste Gabinete, nos termos do 
artigo 18.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 1 
de Dezembro de 2022 para a primeira, 10 de Dezembro de 
2022 para a segunda, 9 de Janeiro de 2023 para o terceiro e 
a quarta.

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

Lee Sok Mei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento para o exercício de 
funções neste Gabinete, progredindo para técnica principal, 
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

Ruy Alberto Madeira de 

Carvalho e Rey

710 50%

14/2009

430

–––––––

 

2.º escalão, índice 470, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º da Lei n.º 12/2015, em 
vigor, a partir de 16 de Dezembro de 2022.

Cheong Oi Ieng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento para o exer-
cício de funções neste Gabinete, progredindo para adjunto-
-técnico especialista, 2.º escalão, índice 415, nos termos dos 
artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º 
da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 16 de Dezembro de 
2022.

Por despacho da signatária, de 19 de Dezembro de 2022:

Lee Sok Mei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento ascendendo a 
técnica especialista, 1.º escalão, índice 505, para exercer 
funções neste Gabinete, nos termos dos artigos 14.º da Lei 
n.º 14/2009, em vigor, e 4.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, a 
partir da data da sua publicação.

–––––––

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 21 de Dezembro de 2022. — 
A Coordenadora do Gabinete, Mok Iun Lei.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 6 de Dezembro de 2022:

Ruy Alberto Madeira de Carvalho e Rey — contratado a con-
tinuar para exercer funções nestes Serviços, em regime de 
contrato administrativo de provimento, pelo período de um 
ano, como técnico superior assessor principal, 3.º escalão, 
com vencimento correspondente a 50% do valor do índice 
710, nos termos do artigo 268.º do ETAPM, vigente, conju-
gado com o n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 
4 de Janeiro de 2023.

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

Cheong Se Hang — nomeado, provisoriamente, técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, da carreira de técnico 
superior do quadro do pessoal civil da Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, nos termos do artigo 
12.º da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 22.º, n.º 1, do 
ETAPM, vigente. 

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 21 de Dezembro de 2022. — A Directora dos Serviços, 
Kok Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 29 de Novembro de 2022:

Ngai Pek Fan, auxiliar, 2.º escalão, índice 120, em regime de 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterado para contrato administrativo de provimento de lon-
ga duração, pelo período de três anos, nos termos do mapa 
2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis 
n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 1), da 
Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 6 de 
Outubro de 2022.

Por despachos do subdirector, substituto, destes Serviços, 
de 5 de Dezembro de 2022:

Lei Wai Kei — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como assistente técnica 
administrativa especialista, 2.º escalão, índice 315, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 5.º, n.os 1, alínea 2), 2, e 12.º, 
e do mapa 2 do anexo II da Lei n.º 2/2021, 4.º e 6.º da 
Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 1 de 
Janeiro de 2023.

Tong Ka Ieng — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como auxiliar de ensino, 1.º 
escalão, índice 260, nestes Serviços, nos termos do mapa VI 
anexo à Lei n.º 12/2010 «Regime das Carreiras dos Docentes 
e Auxiliares de Ensino das Escolas Oficiais do Ensino Não 
Superior», e dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 6 de Janeiro de 2023.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento de longa duração, pelo 
período de três anos, para o exercício das funções abaixo 
indicadas, nestes Serviços, nos termos do mapa 2 do anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, e dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada pela 
Lei n.º 2/2021:

Chao Chon Hou, como técnico superior de 2.ª classe, 2.º es-
calão, índice 455, a partir de 6 de Janeiro de 2023;

Chong Lai Chan, como auxiliar, 4.º escalão, índice 140, a 
partir de 22 de Janeiro de 2023.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
para o exercício das funções abaixo indicadas, nestes Ser-
viços, nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 
«Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Pú-

教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄
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blicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 
4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Wong Kit Kan e Chan Hong Chi, como técnicos superiores 
de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, a partir de 4 de Janeiro de 
2023 e de 11 de Janeiro de 2023, respectivamente;

Lam Pong Nei, como técnica principal, 1.º escalão, índice 
450, a partir de 4 de Janeiro de 2023;

Ip Nga Cheng, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º escalão, 
índice 275, a partir de 20 de Janeiro de 2023;

Julieta Amândio Noronha Novo de Assunção, como operá-
ria qualificada, 6.º escalão, índice 220, a partir de 1 de Janeiro 
de 2023;

In Ka Ion, Tai Iok Fong e Wong Kit Kei, como auxiliares, 8.º 
escalão, índice 200, a partir de 1 de Janeiro de 2023;

Cheong Chu Chum e Fátima Castilho, como auxiliares, 7.º 
escalão, índice 180, a partir de 1 de Janeiro de 2023;

Leong Io Weng, como auxiliar, 3.º escalão, índice 130, a par-
tir de 3 de Janeiro de 2023;

Maria do Ceu Chan, como auxiliar, 2.º escalão, índice 120, a 
partir de 2 de Janeiro de 2023;

Chau Kin Tong e Wong Kit Ieng, como auxiliares, 1.º esca-
lão, índice 110, a partir de 18 de Janeiro de 2023.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 9 de Dezembro de 2022:

Guo Xiaoming — contratado em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período de um ano, como técnico 
superior assessor principal, 3.º escalão, índice 710, nestes Ser-
viços, nos termos dos artigos 8.º, 10.º, n.º 2, 13.º, n.os 1, alínea 1), 
e 3, 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, 52.º a 55.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021, e 4.º, 5.º, n.º 3, alínea 5), e 6.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 20 de De-
zembro de 2022.

Por despachos da chefe do Departamento de Administra-
ção, substituta, destes Serviços, de 9 de Dezembro de 
2022:

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

Yim Lai Han, para técnica superior assessora, 3.º escalão, 
índice 650, a partir de 23 de Novembro de 2022;
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Fong Wai Seng, para técnico superior assessor, 2.º escalão, 
índice 625, a partir de 11 de Novembro de 2022;

Ho Soi Meng e Lam Chon Kit, para técnicos superiores de 
2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 9 de Novembro de 
2022;

Vong Kuok U, para técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, 
índice 455, a partir de 11 de Novembro de 2022;

Choi Un Ieng, para técnica especialista, 2.º escalão, índice 
525, a partir de 11 de Novembro de 2022;

Chan Sok U, para técnica principal, 2.º escalão, índice 470, a 
partir de 11 de Novembro de 2022;

Leung Kei Kin, para adjunto-técnico especialista, 2.º esca-
lão, índice 415, a partir de 11 de Novembro de 2022;

Lo Ioi Ngan, Maria de Fátima Esperança e Leong Hang 
Kun, para auxiliares, 9.º escalão, índice 220, a partir de 4 de 
Novembro de 2022, de 12 de Novembro de 2022 e de 18 de No-
vembro de 2022, respectivamente;

Fong Sok Ieng e Leong Ieong Fun, para auxiliares, 9.º esca-
lão, índice 220, a partir de 17 de Novembro de 2022;

Ho Ngan Song, Tam Pui Peng e U Mei Leng, para auxiliares, 
4.º escalão, índice 140, a partir de 2 de Novembro de 2022;

Lei San Mui, para auxiliar, 4.º escalão, índice 140, a partir de 
6 de Novembro de 2022.

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

Lam Im Pan e Wu Ut Si, para assistentes técnicas adminis-
trativas principais, 2.º escalão, índice 275, a partir de 11 de No-
vembro de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Che Yan Si Inês, do-
cente dos ensinos infantil e primário de nível 1 (primário), 11.º 
escalão, de nomeação definitiva, nestes Serviços, cessou as suas 
funções, por ter atingido o limite máximo de idade para o exer-
cício de funções públicas, nos termos do artigo 44.º do «Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau», 
vigente, a partir de 22 de Dezembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 23 de Dezembro de 2022. — A Directora 
dos Serviços, substituta, Iun Pui Iun, subdirectora.
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藥 物 監 督 管 理 局

批 示 摘 錄

416 16-L

L1 氹

9 E

 $408.00

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 12 de Dezembro 
de 2022:

Autorizada a transmissão da titularidade da Policlínica Mind-
Med, alvará n.º AL-0513, com o local de funcionamento na 
Calçada de Santo Agostinho, n.º 19, Nan Yue Commercial 
Centre, 8.º andar D, Macau, a favor da Companhia da Ge-
rência Médica MindMed Limitada, com sede na Calçada de 
Santo Agostinho, n.º 19, Nan Yue Commercial Centre, 8.º 
andar D, Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 13 de Dezembro 
de 2022:

Ho Hio Lam — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exercício 
privado da profissão de médico dentista, licença integral 
n.º DI0246.

(Custo desta publicação $ 329,00)

So Cho Yu — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exercício 
privado da profissão de enfermeiro, licença integral n.º EI2080.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Hoi Cheng Ian — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exercício 
privado da profissão de médico, licença integral n.º MI1678.

(Custo desta publicação $ 318,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 28 de Dezembro de 2022. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Extractos de despachos

Por despacho do presidente do Instituto, substituto, de 19 de 
Dezembro de 2022:

Autorizada a emissão do alvará n.º 416 da Farmácia «Fortuna 
(Loja de S. Domingos)», com o local de funcionamento na 
Rua de S. Domingos, n.º 16-L, Centro Comercial Hin Lei, 
r/c, «L1», Macau, à Va Lam Medicina Limitada, com sede 
na Estrada Nordeste da Taipa Island Park (Bloco 3), 9.º 
andar «E», Taipa-Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)
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社 會 工 作 局

批 示 摘 錄
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Por despacho do presidente do Instituto, substituto, de 21 de 
Dezembro de 2022:

Foi autorizada a mudança da sede da Companhia Tong Ren 
Tang de Beijing (Macau), Lda., titular do alvará n.º 146 per-
tencente à Firma de Importação, Exportação e Venda por 
Grosso de Produtos Farmacêuticos «Companhia Tong Ren 
Tang de Beijing (Macau), Lda.». O novo endereço da sede 
está situado no Istmo de Ferreira do Amaral n.os 101-105A, 
Edifício Industrial Tai Peng (1.ª Fase), 8.º andar B, Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 21 de Dezembro de 2022. — O Presidente do Instituto, 
substituto, Ng Kuok Leong.

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Extracto de despacho

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

Tam Chi Kuong — nomeado, em comissão de serviço, pelo pe-
r íodo de um ano, chefe da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos deste Instituto, nos termos da alínea 1) do n.º 2 do 
artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 28/2015 (Or-
ganização e funcionamento do Instituto de Acção Social), 
alterado pelos Regulamentos Administrativos n.os 2/2021 e 
52/2022, da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, e da alínea a) do 
n.º 1 do artigo 23.º do ETAPM, em vigor, da alínea 2) do n.º 3 
do artigo 2.º, e dos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Dis-
posições fundamentais do estatuto do pessoal de direcção e 
chefia), conjugados com o n.º 2 do artigo 2.º, o n.º 2 do artigo 
3.º, e os artigos 5.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia), a partir de 1 de Janeiro de 
2023.

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
fundamentais do estatuto do pessoal de direcção e chefia) é 
publicada a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomea ção 
e ao currículo académico e profissional do nomeado.

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;

— Tam Chi Kuong possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos deste Instituto, que se demonstra pelo 
curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Sociais (Administração Pública), 
pela Universidade de Macau
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澳 門 旅 遊 學 院

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

— Mestrado em Administração Pública, pela Universidade 
de Macau

— Doutorado em Gestão (Gestão Administrativa), pela Uni-
versidade Sun Yat-Sen

3. Currículo profissional:

— Técnico da Direcção dos Serviços de Educação e Juventu-
de, de Setembro de 2008 a Setembro de 2009

— Técnico da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, de Setembro de 2009 a Novembro de 2010

— Técnico superior do Instituto de Acção Social, de Novembro 
de 2010 a Dezembro de 2022

— Chefia funcional da Secção de Aprovisionamento e Patri-
mónio do Instituto de Acção Social, de Outubro de 2014 a 
Dezembro de 2015

— Chefia funcional da Equipa de Aquisição e Gestão do 
Património do Instituto de Acção Social, de Janeiro de 2016 a 
Dezembro de 2022

— Chefe, substituto, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos do Instituto de Acção Social, de Janeiro a Dezembro 
de 2022

Declaração

Tam Chi Kuong — cessou, automaticamente, as funções de 
técnico superior assessor, 3.º escalão, por contrato adminis-
trativo de provimento sem termo, nos termos do artigo 45.º do 
ETAPM, vigente, por motivo de nomeação, em comissão de 
serviço, como chefe da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos deste Instituto, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

–––––––

Instituto de Acção Social, aos 29 de Dezembro de 2022. — O 
Presidente do Instituto, Hon Wai.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 12 de Dezembro de 2022:

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento 
de longa duração, deste Instituto — alterado para regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, de 
acordo com o artigo 6.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021:

Iu Ka In, técnico principal, 1.º escalão, a partir de 2 de 
Novembro de 2022.
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2/2021 12/2015

冲

–––––––

 

公 共 建 設 局

批 示 摘 錄

12/2015

440

–––––––

 

海 事 及 水 務 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento, 
deste Instituto — alterado para regime de contrato admi-
nistrativo de provimento de longa duração, pelo período de 
três anos, de acordo com o artigo 6.º, n.º 2, alínea 1), da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021:

Hoi Kin Chong, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, a 
partir de 16 de Novembro de 2022.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 16 de Dezembro 
de 2022. — A Vice-Presidente do Instituto, Diamantina Luíza 
do Rosário Sá Coimbra.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Extracto de despacho

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

Lei Pou Pou — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como intérprete-tradutor de 
2.ª classe, 1.º escalão, índice 440, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 28 
de Dezembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 19 de Dezembro 
de 2022. — O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 9 de Dezembro de 2022:

O seguinte pessoal chefias destes Serviços — renovadas as 
comissões de serviço, pelo período de um ano, nos termos 
dos artigos 5.º da Lei n.° 15/2009 e 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, por possuírem competências 
profissionais e experiências adequadas para o exercício das 
suas funções, a partir das datas abaixo indicadas:

Licenciada Tong Van Hong, como chefe da Divisão de 
Assuntos Portuários, a partir de 16 de Janeiro de 2023;

Mestre Wu Chon Ip, como chefe da Divisão de Apoio Técnico 
e Administrativo, a partir de 19 de Janeiro de 2023.
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14/2009

a

305

–––––––

 

房 屋 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

15/2009 26/2009

–––––––

 

Por despachos do signatário, de 14 de Dezembro de 2022:

Si Nga Lon e Lam Kun On, adjuntos-técnicos de 2.ª classe, de 
nomeação provisória, destes Serviços — nomeadas, defini-
tivamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, 
n.os 3 e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 10 de Fevereiro de 
2023.

Por despacho do signatário, de 16 de Dezembro de 2022:

Lei Kai Cheong — nomeado, definitivamente, adjunto-técnico 
de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 305, da carreira de adjunto-
-técnico do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos 
do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), vigente, 
conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, 
vigente.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 21 de Dezembro de 2022. — O Director dos Serviços, subs-
tituto, Kuok Kin.

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 2 de Dezembro de 2022:

Ieong Kam Wa — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como vice-presidente deste Instituto, nos termos do 
artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e do artigo 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, por possuir capacidade de gestão e 
experiência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Kuok Kit Peng — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Assuntos de Obras 
deste Instituto, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 
e do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
por possuir capacidade de gestão e experiência profissional 
adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 20 
de Dezembro de 2022.

–––––––

Instituto de Habitação, aos 19 de Dezembro de 2022. — A 
Presidente do Instituto, substituta, Kuoc Vai Han.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Anúncio

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do ar-
tigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), se encontra afixada no átrio do 
Edifício Administração Pública, sito na Rua do Campo, n.º 162, 
r/c, e disponibilizada na página electrónica desta Direcção de 
Serviços (http://www.dsaj.gov.mo) a lista final de candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para a admissão de dez estagiários para ingresso na carreira de 
conservador e notário, realizado pela Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça, com vista ao preenchimento de três lugares 
vagos de conservador e notário, 1.º escalão, nos quadros do 
pessoal dos serviços dos registos e do notariado e da Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça, bem como dos que vierem 
a verificar-se até ao termo da validade do concurso, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 41, II Série, de 12 de Outubro de 2022.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 19 de 
Dezembro de 2022.

O Director dos Serviços, substituto, Lou Soi Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncio

Concurso público da empreitada de

«Obra de Remodelação de Escritórios do IAM no Edifício do 

Posto Fronteiriço Qingmao»

1. Entidade adjudicante: Chefe do Executivo. 

2. Entidade realizadora do concurso: Instituto para os Assuntos 
Municipais.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Local de execução da obra: Edifício do Posto Fronteiriço 
Qingmao.

5. Objecto da empreitada: obra de Remodelação de Escritó-
rios do IAM no Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de 90 dias, a contar da data do termo do acto público 
do concurso, prorrogável nos termos previstos no programa do 
concurso.

法 務 局

公 告

14/2016

162

ht tp://w w w.dsaj.

gov.mo

 

 $1,224.00

市 政 署

公 告

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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7. 

8. $2,150,000.00

9. 5%

5%

10. 

11. 

12. 

163

13. 

804

74/99/M

14. 

517

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

8. Caução provisória: dois milhões, cento e cinquenta mil 
patacas ($2 150 000,00), a prestar por depósito em dinheiro, 
garantia bancária ou seguro-caução aprovado nos termos 
legais, em nome do «Instituto para os Assuntos Municipais». 
Caso seja em numerário, a prestação da caução deve ser efec-
tuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do 
IAM ou no Banco da China, 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 em garantia bancária ou 
seguro-caução, a respectiva prestação deve ser efectuada junto 
da Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM. 
As despesas resultantes da prestação de cauções constituem 
encargos do concorrente.

9. Caução definitiva: a caução definitiva é de 5% do preço 
total da adjudicação (das importâncias que o empreiteiro tiver 
a receber em cada um dos pagamentos parciais são deduzidos 
5% para garantia do contrato, em reforço da caução definitiva 
a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: inscrição na DSSCU, na modali-
dade de execução de obras.

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas e lín-
guas usadas para redacção das propostas:

Local: Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na 
Avenida de Almeida Ribeiro n.º 163, Edifício do IAM, r/c, 
Macau;

Data e hora para a entrega das propostas: até às 17,00 horas 
do dia 6 de Fevereiro de 2023. 

Línguas a utilizar na redacção da proposta: as propostas de-
vem ser redigidas em uma das duas línguas oficiais da Região 
Administrativa Especial de Macau (salvo descrições dos pro-
dutos exemplares)

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita 
na Avenida da Praia Grande n.º 804, Edifício China Plaza 6.º 
andar, Macau. 

Data e hora: dia 7 de Fevereiro de 2023, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas, para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de 
Novembro, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos de proposta apresentados no concurso.

14. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 
versão digital do processo do concurso:

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso e 
outros documentos complementares podem ser examinados, no 
DEM do IAM, sito na Avenida da Praia Grande n.º 517, Edi-
fício Comercial Nam Tung, 18.º andar, Macau, durante as horas 
de expediente, desde o dia da publicação do anúncio até ao dia e 
hora do acto público do concurso.
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$1,000.00 74/99/M

15.  

250

16.  

50%

10%

5%

10%

5%

15%

5%

17. 

517

 

 $5,199.00

退 休 基 金 會

三十日告示

 

 $872.00

No local acima referido, poderão ser solicitadas, até às 17,00 
horas do dia 27 de Janeiro de 2023, a versão digital do pro-
cesso do concurso, ao preço de $1 000,00 por exemplar, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 
de Novembro.

15. Prazo de execução da obra: 

O prazo de execução não poderá ser superior a 250 dias con-
secutivos, contados a partir da data de consignação dos traba-
lhos.

16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação: 

— Preço global da empreitada e Lista de Preços
 Unitários ........................................................................... 50%;

— Prazo de execução razoável ........................................... 10%;

— Plano e proposta de trabalhos ......................................... 5%;

— Experiência em obras semelhantes ............................... 10%;

— Qualidade dos materiais ................................................... 5%;

— Percentagem de trabalhadores residentes .................... 15%;

— Avaliação do registo de segurança e saúde
 ocupacional .............................................................................5%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento 
de Edificações Municipais do IAM, sito na Avenida da Praia 
Grande n.º 517, Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, 
Macau, a partir de 30 de Janeiro de 2023 inclusive, e até à data 
limite para entrega das propostas, para tomar conhecimento 
de eventuais esclarecimentos adicionais.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 19 de Dezembro 
de 2022.

O Administrador do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.

(Custo desta publicação $ 5 199,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

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

Fundo de Pensões, aos 21 de Dezembro de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 872,00)
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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/199717

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

[730]  Requerente : EYEDETEC MEDICAL, INC.

  Endereço : 9000 Crow Canyon Road, Ste S, #348 

Danville, California, United States, 94506

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos de tratamento de pálpebras 

para fins médicos, nomeadamente, palas oculares 

(o c lu s ore s) c om elemento s auto-aque c e dore s, 

compressas para olhos quentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199861

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

[730]  Requerente : Adevaya Pty Ltd

  Endereço : 903/50 Clarence Street Sydney NSW 

2000 Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Gel medicinal para a l impeza da 

pele; creme de tártaro para uso farmacêutico; cremes 

medicinais para a protecção da pele; extratos de 

ervas para fins medicinais; extractos de ervas para 

fins médicos; fibras dietéticas; anti-sépticos; algodão 

anti-sépticos; desinfectantes para uso hig iénico; 

sabões desinfectantes; desinfectantes; culturas de 

tecidos biológicos para fins médicos; preparações de 

microorganismos para uso médico ou veterinário; 

a n t i b i ó t i c o s; a g e n t e s a n t i v i r a i s; s u l f a m i d a s 

[medicamentos]; paracetamol; redutores do apetite 

para uso médico; adstringentes para fins médicos; 

subnitrato de bismuto para uso farmacêutico; genciana 

para uso farmacêutico; sabão antibacteriano; ácido 

gálico para uso farmacêutico; cloral hidratado para 

uso farmacêutico; cremes medicinais para a limpeza 

da pele; cremes medicinais para a hidratação da pele; 

cremes medicinais para a protecção contra o sol; 

cremes medicinais para a protecção da pele; cremes 

medicinais para suavizar a pele; cremes medicinais 

para acalmar a pele; preparações medicinais para 

o t rata mento da pele; protector sola r pa ra uso 

medicinal; creme bloqueador solar para uso medicinal; 

gel bloqueador solar para uso medicinal; batons 

bloqueadores solar para uso medicinal; preparações 

farmacêuticas para o alívio de picadas de insectos; 

preparações farmacêuticas para o alívio de ferroadas de 

insectos; preparações farmacêuticas para o tratamento 

dos pontos negros; preparações farmacêuticas para 

uso no tratamento de manchas cutâneas; colagénio 

para fins médicos; preparações farmacêuticas para 

o tratamento tópico de distúrbios dermatológicos; 

preparações farmacêuticas para o tratamento de 

d i s t ú rbios der matológ ic os; c remes med ic i na i s 

para hidratação da pele; hidratantes oculares para 

uso médico; suplementos dietéticos de pó de açaí; 

suplementos dietéticos de alginato; suplementos 

al imentares de albumina; suplementos dietéticos 

à base de carboidratos; suplementos d ietét icos 

de caseína; suplementos d ietét icos de en z imas; 

suplementos d ietét icos de g lucose; suplementos 

dietéticos à base de ervas; suplementos dietéticos 

de g lucose; suplementos d ietét icos de lec it i na; 

suplementos d ietét icos de l inhaça; suplementos 

dietéticos de óleo de linhaça; suplementos alimentares 

minerais; suplementos dietéticos de pólen; proteína 

de soro de leite em pó como suplemento dietético; 

suplementos alimentares bacterianos probióticos; 

suplementos dietéticos de própol is; suplementos 
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dietéticos de proteína; suplementos dietéticos de 

geleia real; suplementos alimentares de gérmen de 

trigo; proteínas de soro de leite concentradas como 

suplementos dietéticos; suplementos dietéticos de 

proteínas de soro de leite; preparações de vitaminas 

para consumo humano; preparações de vitaminas em 

forma de comprimidos; preparações de vitaminas na 

natureza dos suplementos alimentares; unguentos para 

as queimaduras do sol; preparações farmacêuticas 

para tratamento de queimaduras do sol; extractos de 

ervas medicinais; preparações farmacêuticas para o 

tratamento de borbulhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200133

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

[730]  Requerente : SOULGAME LIMITED

  Endereço : Flat/RM 604 6/F Easey Commercial 

Building 253-261 Hennessy Road Wanchai HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

啓

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200134

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

[730]  Requerente : SOULGAME LIMITED

  Endereço : Flat/RM 604 6/F Easey Commercial 

Building 253-261 Hennessy Road Wanchai HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200155

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

[730]  Requerente : 4SC 

 4SC AG

  Endereço : Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg- 

-Martinsried, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/02/09  Un ião 

Europeia N.º 018651197

[210]  N.º : N/200156

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

[730]  Requerente : 4SC 

 4SC AG

  Endereço : Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg- 

-Martinsried, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/02/09  Un ião 

Europeia N.º 018651199
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[210]  N.º : N/200595

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

[730]  Requerente : Ampl i fy Health Assets Pte. 

Limited

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de processamento electrónico 

de dados relac ionados c om i n for maç ões sobre 

cuidados de saúde; compilação de dados estatísticos 

relac ionados com pesquisa comerc ia l, médica e 

científica; administração comercial de programas e 

serviços de reemboldo de medicamentos; manutenção 

de arquivos e registos relativos ao estado de saúde 

de indivíduos; serviços de gestão, aconselhamento, 

assistência, administração, organização e consultoria 

comercial; serviços de analise de dados comerciais; 

serviços de intermediação comercial relacionados com 

a correspondência de clientes a serviços e potenciais 

clientes com empresas, profissionais e prestadores de 

serviços; serviços administrativos relacionados com 

pedidos de indeminização de seguros; administração 

comercial de agências de seguros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200599

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

[730]  Requerente : Ampl i fy Health Assets Pte. 

Limited

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável para uso em áreas de 

cuidados de saúde, medicina, bem-estar e seguros; 

c o n c e p ç ão e d e s envo lv i ment o d e h a rd wa re e 

software de computador para uso com tecnologias 

de saúde; serviços científ icos e tecnológicos e de 

pesqu isa e design relac ionado com os mesmos; 

ser v iços de provedor de ser v iços de apl icação, 

apresentando software de interface de programação 

de apl icações ( API ) que permita a recolha de 

dados, car regamento, acesso, gestão, rast reio e 

analise de dados do usuário; software como serviço 

(SaaS) para uso na concepção, cr iação e anál ise 

de dados, métricas/medições e relatórios em áreas 

de saúde, fitness, nutrição e bem-estar; concepção 

e desenvolvimento de tecnologia digital de saúde; 

criação de uma comunidade online para utilizadores 

reg i stados para formar comunidades v i r tua is e 

envolver-se em serviços de redes sociais no campo dos 

cuidados de saúde e bem-estar (serviços informáticos); 

serviços de armazenamento electrónico de registos 

mé d ic o s; s er v iç o s de prove dor de s er v iç o s de 

aplicação; serviços de plataforma como serviço (PaaS); 

serviços de programação de computadores; resolução 

de problemas [apoio técnico] de sistemas informáticos, 

bases de dados e aplicações; fornecimento de serviços 

de consultoria para o desenvolvimento de sistemas 

informáticos, bases de dados e aplicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200600

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

[730]  Requerente : Ampl i fy Health Assets Pte. 

Limited

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de bem-estar e de cuidados 

de saúde; provisão de informações relacionadas com 

cuidados de saúde através de meios electrónicos; 

serviços de telemedicina; monitorização de pacientes; 

serviços de apresentação de profissionais de saúde a 

pacientes (serviços de informação médica); serviços 

de diagnóstico relacionado com saúde; serviços de 

diagnóstico para fins médicos; serviços de análise 

de informação médica e sobre saúde; serviços de 

avaliação de saúde.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200602

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

[730]  Requerente : Ampl i fy Health Assets Pte. 

Limited

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de processamento electrónico 

de dados relac ionados c om i n for maç ões sobre 

cuidados de saúde; compilação de dados estatísticos 

relac ionados com pesquisa comerc ia l, médica e 

científica; administração comercial de programas e 

serviços de reemboldo de medicamentos; manutenção 

de arquivos e registos relativos ao estado de saúde 

de indivíduos; serviços de gestão, aconselhamento, 

assistência, administração, organização e consultoria 

comercial; serviços de analise de dados comerciais; 

serviços de intermediação comercial relacionados com 

a correspondência de clientes a serviços e potenciais 

clientes com empresas, profissionais e prestadores de 

serviços; serviços administrativos relacionados com 

pedidos de indeminização de seguros; administração 

comercial de agências de seguros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200606

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

[730]  Requerente : Ampl i fy Health Assets Pte. 

Limited

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável para uso em áreas de 

cuidados de saúde, medicina, bem-estar e seguros; 

c o n c e p ç ão e d e s envo lv i ment o d e h a rd wa re e 

software de computador para uso com tecnologias 

de saúde; serviços científ icos e tecnológicos e de 

pesqu isa e design relac ionado com os mesmos; 

ser v iços de provedor de ser v iços de apl icação, 

apresentando software de interface de programação 

de apl icações ( API ) que permita a recolha de 

dados, car regamento, acesso, gestão, rast reio e 

analise de dados do usuário; software como serviço 

(SaaS) para uso na concepção, cr iação e anál ise 

de dados, métricas/medições e relatórios em áreas 

de saúde, fitness, nutrição e bem-estar; concepção 

e desenvolvimento de tecnologia digital de saúde; 

criação de uma comunidade online para utilizadores 

reg i stados para formar comunidades v i r tua is e 

envolver-se em serviços de redes sociais no campo dos 

cuidados de saúde e bem-estar (serviços informáticos); 

serviços de armazenamento electrónico de registos 

mé d ic o s; s er v iç o s de prove dor de s er v iç o s de 

aplicação; serviços de plataforma como serviço (PaaS); 

serviços de programação de computadores; resolução 

de problemas [apoio técnico] de sistemas informáticos, 

bases de dados e aplicações; fornecimento de serviços 

de consultoria para o desenvolvimento de sistemas 

informáticos, bases de dados e aplicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200607

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

[730]  Requerente : Ampl i fy Health Assets Pte. 

Limited

  Endereço : 1 Robinson Road, #19-00, AIA Tower, 

Singapore 048542

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de bem-estar e de cuidados 

de saúde; provisão de informações relacionadas com 

cuidados de saúde através de meios electrónicos; 

serviços de telemedicina; monitorização de pacientes; 

serviços de apresentação de profissionais de saúde a 

pacientes (serviços de informação médica); serviços 

de diagnóstico relacionado com saúde; serviços de 

diagnóstico para fins médicos; serviços de análise 

de informação médica e sobre saúde; serviços de 

avaliação de saúde.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/200690

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

[730]  Requerente : SOULGAME LIMITED

  Endereço : Flat/RM 604 6/F Easey Commercial 

Building 253-261 Hennessy Road Wanchai HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

A PI

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/200709

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

[730]  Requerente : BRITA SE

  E ndere ç o : Hei n z-H a n ka m mer-St ra s s e 1, 

D-65232 Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Água filtrada, incluída nesta classe; 

preparações para o fabrico de águas carbonatadas, 

água gaseificada, águas de mesa, água potável, água 

de nascente; bebidas gaseificadas; bebidas gaseificadas 

sem álcool; bebidas sem álcool, bebidas de fruta e 

néctares de frutas; xaropes e outras preparações para 

fazer bebidas; bebidas feitas com água mineral natural 

e extractos de fruta, água mineral aromatizada, água 

potável aromatizada, todos os bens acima referidos, 

incluindo também aditivos aromáticos e produtos para 

o fabrico dessas bebidas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/03  Alemanha

N.º 30 2022 103 360.7

[210]  N.º : N/200710

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

[730]  Requerente : BRITA SE

  E ndere ç o : Hei n z-H a n ka m mer-St ra s s e 1, 

D-65232 Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação, manutenção e reparação 

de máquinas; instalação e reparação de equipamentos 

de cozinha; instalação e reparação de aparelhos 

fr igoríf icos; instalação e reparação de aparelhos 

electrónicos; instalação e reparação de dispensadores 

de bebidas e torneiras; manutenção e limpeza de filtros 

de água, aparelhos de filtragem de água, doseadores 

de café, chá e açúcar, produtos filtrantes e acessórios, 

d i spensadores de bebidas, tor nei ras; prestação 

de informações relac ionadas com a reparação e 

manutenção de máquinas, aparelhos de cozinhar, 

aparelhos frigoríficos e aparelhos electrónicos de 

consumo; insta lação e subst itu ição de garrafas, 

máqu i nas, equ ipa mento de coz i n ha, apa rel hos 

frigoríficos, aparelhos electrónicos, doseadores de 

bebidas e torneiras, f i ltros de água, aparelhos de 

filtragem de água, dispensadores de café, chá e açúcar, 

produtos e acessórios de filtragem, dispensadores 

de bebidas, torneiras, aparelhos electrónicos para 

consumidores (serviços pós-venda).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/03  Alemanha

N.º 30 2022 103 360.7

[210]  N.º : N/200717

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

[730]  Requerente : BRITA SE

  E ndere ç o : Hei n z-H a n ka m mer-St ra s s e 1, 

D-65232 Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Água filtrada, incluída nesta classe; 

preparações para o fabrico de águas carbonatadas, 

água gaseificada, águas de mesa, água potável, água 

de nascente; bebidas gaseificadas; bebidas gaseificadas 

sem álcool; bebidas sem álcool, bebidas de fruta e 

néctares de frutas; xaropes e outras preparações para 

fazer bebidas; bebidas feitas com água mineral natural 

e extractos de fruta, água mineral aromatizada, água 

potável aromatizada, todos os bens acima referidos, 

incluindo também aditivos aromáticos e produtos para 

o fabrico dessas bebidas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/03  Alemanha

N.º 30 2022 103 361.5

[210]  N.º : N/200718

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

[730]  Requerente : BRITA SE

  E ndere ç o : Hei n z-H a n ka m mer-St ra s s e 1, 

D-65232 Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação, manutenção e reparação 

de máquinas; instalação e reparação de equipamentos 

de cozinha; instalação e reparação de aparelhos 

fr igoríf icos; instalação e reparação de aparelhos 

electrónicos; instalação e reparação de dispensadores 

de bebidas e torneiras; manutenção e limpeza de filtros 

de água, aparelhos de filtragem de água, doseadores 

de café, chá e açúcar, produtos filtrantes e acessórios, 

d i spensadores de bebidas, tor nei ras; prestação 

de informações relac ionadas com a reparação e 

manutenção de máquinas, aparelhos de cozinhar, 

aparelhos frigoríficos e aparelhos electrónicos de 

consumo; insta lação e subst itu ição de garrafas, 

máqu i nas, equ ipa mento de coz i n ha, apa rel hos 

frigoríficos, aparelhos electrónicos, doseadores de 

bebidas e torneiras, f i ltros de água, aparelhos de 

filtragem de água, dispensadores de café, chá e açúcar, 

produtos e acessórios de filtragem, dispensadores 

de bebidas, torneiras, aparelhos electrónicos para 

consumidores (serviços pós-venda).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/03  Alemanha

N.º 30 2022 103 361.5

[210]  N.º : N/200725

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

[730]  Requerente : BRITA SE

  E ndere ç o : Hei n z-H a n ka m mer-St ra s s e 1, 

D-65232 Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Água filtrada, incluída nesta classe; 

preparações para o fabrico de águas carbonatadas, 

água gaseificada, águas de mesa, água potável, água 

de nascente; bebidas gaseificadas; bebidas gaseificadas 

sem álcool; bebidas sem álcool, bebidas de fruta e 

néctares de frutas; xaropes e outras preparações para 

fazer bebidas; bebidas feitas com água mineral natural 

e extractos de fruta, água mineral aromatizada, água 

potável aromatizada, todos os bens acima referidos, 

incluindo também aditivos aromáticos e produtos para 

o fabrico dessas bebidas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco com vários tons de 

azul (tal como exemplar de marca).

[300]  Prioridade : 2022/03/03  Alemanha

N.º 30 2022 103 358.5

[210]  N.º : N/200726

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

[730]  Requerente : BRITA SE

  E ndere ç o : Hei n z-H a n ka m mer-St ra s s e 1, 

D-65232 Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação, manutenção e reparação 

de máquinas; instalação e reparação de equipamentos 
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de cozinha; instalação e reparação de aparelhos 

fr igoríf icos; instalação e reparação de aparelhos 

electrónicos; instalação e reparação de dispensadores 

de bebidas e torneiras; manutenção e limpeza de filtros 

de água, aparelhos de filtragem de água, doseadores 

de café, chá e açúcar, produtos filtrantes e acessórios, 

d i spensadores de bebidas, tor nei ras; prestação 

de informações relac ionadas com a reparação e 

manutenção de máquinas, aparelhos de cozinhar, 

aparelhos frigoríficos e aparelhos electrónicos de 

consumo; insta lação e subst itu ição de garrafas, 

máqu i nas, equ ipa mento de coz i n ha, apa rel hos 

frigoríficos, aparelhos electrónicos, doseadores de 

bebidas e torneiras, f i ltros de água, aparelhos de 

filtragem de água, dispensadores de café, chá e açúcar, 

produtos e acessórios de filtragem, dispensadores 

de bebidas, torneiras, aparelhos electrónicos para 

consumidores (serviços pós-venda).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco com vários tons de 

azul (tal como exemplar de marca).

[300]  Prioridade : 2022/03/03  Alemanha

N.º 30 2022 103 358.5

[210]  N.º : N/200858

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

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED

  Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s :  P r e p a r a ç õ e s e s u b s t â n c i a s 

farmacêuticas.

[540]  Marca : 

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

N.º 2022-023986

[210]  N.º : N/200859

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

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED

  Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s :  P r e p a r a ç õ e s e s u b s t â n c i a s 

farmacêuticas.

[540]  Marca : 

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

N.º 2022-023987

[210]  N.º : N/200860

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

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED

  Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s :  P r e p a r a ç õ e s e s u b s t â n c i a s 

farmacêuticas.

[540]  Marca : 

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

N.º 2022-023988

[210]  N.º : N/201139

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

[730]  Requerente : NEW FAITH

  Endereço : 48 Avenue Gabr iel, 75008 Par is, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

para cartões (carteiras de bolso); estojos para chaves 

(produtos em couro); estojos para maquilhagem, sem 

conteúdo; maletas para documentos; portadores de 

documentos, carteiras; porta-moedas; pastas (produtos 

em couro); estojos de viagem (produtos em couro); 

mochilas (com duas alças); sacos de mão; sacos de 

compras (não sendo de plásticos ou papel); sacos com 

rodas; sacos para alpinistas; sacos para campistas; 
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sacos de praia; sacos de desporto com excepção 

daqueles adaptados para o seu conteúdo; sacos de 

viagem; pastas para estudantes; sacos de viagem para 

vestuário; sacos porta-fatos para viagens; peles de 

animais, peles e couros; malas e maletas de viagem; 

chapéus-de-chuva; guarda-sóis e bengalas; chicotes, 

arneses e artigos de selaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201140

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

[730]  Requerente : NEW FAITH

  Endereço : 48 Avenue Gabr iel, 75008 Par is, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homens, mulheres, 

raparigas jovens, rapazes jovens, crianças e bebés, 

nomeadamente calças de ganga, cuecas, calças largas, 

ca lças a três quar tos, legg ings (ca lças), ca lções, 

sobretudos (vestuário), macacões de criança, saias, 

vestidos, tops (vestuário), t-shirts, sweatshirts, blusas, 

sa ias, jaquetas (vestuár io), casacos, jaquetas de 

exterior, camisolas (pullovers), coletes, casacos de 

malha, cachecóis, bandanas (lenços para pescoço), 

luvas (vestuário), cintos (vestuário), chapéus, bonés e 

chapelaria, sapatos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201211

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

[730]  Requerente : Diageo Scotland Limited

  Endereço : 11 Lochside Place, Edinburgh, EH12 

9HA, Scotland

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201357

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

[730]  Requerente : 

 ADD-ON DESIGN COMPANY LIMITED

  Endereço : 180

6 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Auxiliar na exploração ou gestão de 

uma empresa comercial, ou auxiliar na gestão dos 

negócios ou funções comerciais de uma empresa 

industr ia l ou comercia l, assim como os serv iços 

pre s t ado s p or agênc ia s de publ ic id ade que se 

encarregam essencialmente de comunicações ao 

público, de declarações ou de anúncios através de 

todos os meios de d i fusão e relat ivos a todas as 

espécies de produtos ou serviços, esta classe não inclui 

nomeadamente serviços tais como as avaliações e 

relatórios de arquitectos ou engenheiros que não têm 

uma relação directa com a exploração ou a gestão de 

negócios numa empresa comercial ou industrial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201439

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

[730]  Requerente : Salt Pay Services Ltd.

  Endereço : Third Floor, 20 Old Bailey, London, 

EC4M 7AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de um mercado online 

para compradores e vendedores de bens e serviços; 

serviços de gestão empresarial e fornecimento de 

ferramentas analíticas de empresas relacionadas com 

cartão de crédito, cartão de débito, cartão oferta, 

dinheiro e processamento e acompanhamento de 

pagamentos do género; a cr iação, fornec imento 

e gest ão de relaç ões c om c l ientes e ser v iç os e 

ferramentas de programas de fidelização e incentivos 

para empresas; serviços de optimização empresarial; 

facilitação do intercâmbio de informações financeiras 

e comerciais entre clientes e empresas relacionadas 
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com a gestão empresarial de transacções de comércio 

electrónico; administração de empresas; assistência 

empresarial, administração de comércio electrónico, 

serviços de gestão empresarial e serviços de marketing, 

tudo relac ionado com pagamentos, pagamentos 

electrónicos, pontos de venda; serviços de gestão de 

inventários; serviços de encomendas para outros e 

encomendas de existências informatizadas, incluindo 

reordenamento automático; serviços de fornecimento 

para terceiros [compra de produtos e serviços para 

outras empresas]; fornecimento de informações, 

aconselhamento, apoio e consultoria relacionados com 

todos os serviços acima referidos.

[540]  Marca : 

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

N.º UK00003813595

[210]  N.º : N/201440

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

[730]  Requerente : Salt Pay Services Ltd.

  Endereço : Third Floor, 20 Old Bailey, London, 

EC4M 7AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, nomeadamente, 

ser v iç os de operaç ões de ponto de venda e de 

pagamento sem contacto; serviços para facilitar o 

processamento de pagamentos no ponto de venda, 

pagamentos sem contacto, pagamentos electrónicos e 

operações de pagamentos no ponto de venda; serviços 

de factoring; serviços de crédito ao comércio e de 

crédito ao consumo; serviços bancários, serviços 

de processa mento de operações com car tão de 

crédito, serviços de processamento de operações 

com cartão de débito; serviços de ver i f icação de 

pagamentos; serviços de autorização de transacções 

com cartões de pagamento; transferência electrónica 

de fundos; autenticação de transacções de pagamento, 

nomeadamente, prestação de transacções comerciais 

s eg u ra s e op ç õ e s de paga mento e s er v iç o s de 

liquidação de dívidas; serviços de troca de valores, 

nomeadamente, transacções electrónicas seguras em 

numerário através de redes informáticas para facilitar 

o comércio electrónico; prestação de informações 

financeiras sobre a natureza dos dados de pagamento 

electrónico através de uma rede informática global 

ou através de dispositivos de telecomunicação, móveis 

ou sem fios; serviços f inanceiros, nomeadamente 

serviços de reconciliação de transacções financeiras, 

ser v iç o s de reg i s to s (ledger), ge s t ão de c a i xa, 

resolução de fundos consolidados, processamento 

de l it íg ios consol idado f inanceiros, in formação 

financeira no que diz respeito a repositório de dados 

e serviços de informação sobre o perfil do cliente, 

e ser v iços relac ionados de mudança, gateway e 

movimentação de fundos no domínio dos cartões de 

pagamento, serviços de processamento de pagamentos 

electrónicos, serviços de autenticação e verificação de 

transacções de pagamento; serviços de compensação 

e liquidação financeira; serviços de processamento 

de pagamentos; serviços de autenticação e verificação 

de transacções de pagamento; serviços de realização 

e processamento de transacções de pagamento com 

cartões de crédito, cartões de débito, cartões de oferta, 

dinheiro e outras formas de pagamento; serviços 

f i nancei ros, nomeada mente o for nec i mento de 

ferramentas analíticas para facilitar o processamento 

de pagamentos; serviços mercantis, nomeadamente, 

ser v iç o s de pro c e s sa mento de t ra n sac ç õ e s de 

pagamento; serviços de processamento de pagamentos, 

nomeada mente, ser v iç os de proc es sa mento de 

transacções com cartões de crédito, cartões de débito e 

cartões de oferta; serviços de transacções financeiras, 

nomeadamente, o fornec imento de t ransacções 

comerciais seguras e opções de pagamento utilizando 

um dispositivo móvel num ponto de venda; serviços 

de reconciliação, nomeadamente o processamento de 

transacções de pagamento baseadas em cartões de 

crédito, cartões de débito, cartões de oferta e outras 

formas de pagamento; fornecimento de cartões pré-

-pagos e f ichas; comércio de divisas e serviços de 

câmbio; fornecimento de informação, aconselhamento, 

apoio e consultoria relacionados com todos os serviços 

acima referidos.

[540]  Marca : 

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

N.º UK00003813595

[210]  N.º : N/201442

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

[730]  Requerente : Salt Pay Services Ltd.
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  Endereço : Third Floor, 20 Old Bailey, London, 

EC4M 7AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de utilização temporária 

de aplicações de software não descarregáveis para 

facilitar compras e pagamentos; serviços de software 

como serviço (SaaS) com software para utilização 

no fornecimento de lojas de retalho e serviços de 

encomendas; serviços de software como serviço (SaaS), 

com software para captura, rastreio, e processamento 

de transacções entre consumidores e lojas; serviços 

de software como serviço (SaaS), com software para 

autenticação da identificação do utilizador, software 

de gestão retalhista, software de sincronização de 

dados, software de pagamento, gestão de encomendas 

e gestão de compras, e software de ponto de venda 

(POS); concepção, desenvolvimento de hardware 

informático; concepção, desenvolvimento, manutenção 

e actualização de software informático; fornecimento 

de utilização temporária de software e aplicações não 

descarregáveis para gestão, localização, activação 

e revogação de autenticação e credenciais digitais 

de dispositivos de comunicação de campo próximo 

(NFC); concepção, desenvolvimento, manutenção 

e a c t u a l i z a ç ão d e p ro g r a m a s d e c o m p ut a d o r 

descarregáveis e software de aplicação para telemóveis 

e out ros d i spos it ivos d ig ita i s, i nc lu i ndo o que 

permite aos utilizadores aceder a cupões, vouchers, 

códigos de vouchers, descontos e informação sobre 

descontos; concepção, desenvolvimento, manutenção 

e a c t u a l i z a ç ão d e p ro g r a m a s d e c o m p ut a d o r 

descarregáveis e software de aplicação que permite 

aos uti l izadores aceder a ofertas de promoção de 

vendas e obter recompensas monetárias que podem 

ser creditadas nas suas contas, incluindo através de 

um sistema de cash-back; codif icação de dados e 

descodificação de informação financeira; serviços de 

autenticação de assinatura digital para autenticação 

de outros, nomeadamente, codificação de dados e 

extracção de moeda criptográfica de integridade de 

dados; fornecimento de um website interactivo que 

permite aos utilizadores criar, visualizar, comprar e 

vender activos digitais através de transacções baseadas 

em cadeias de blocos; serviços de fornecimento de 

software informático em linha não descarregáveis 

para a cr iação, compra e venda de direitos sobre 

activos digitais; serviços de software, nomeadamente 

c onc ep ç ão, c r i aç ão, i n s t a l aç ão, ac t u a l i z aç ão, 

manutenção e apoio técnico de software no domínio 

do comércio, comércio electrónico, optimização de 

negócios, apoio empresarial, pagamentos, pagamentos 

electrónicos, serviços financeiros, factoring, crédito 

ao comércio, serviços de crédito ao consumo, serviços 

de encomendas, gestão de inventários, serviços de 

aquisição de clientes, gestão de relações com clientes; 

serviços de hardware, nomeadamente, concepção, 

criação de aparelhos e terminais relativos ao comércio, 

comércio electrónico, apoio às empresas, pagamentos e 

pagamentos electrónicos; fornecimento de informação, 

aconselhamento, consultoria e apoio em relação a 

todos os serviços acima referidos.

[540]  Marca : 

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

N.º UK00003813595

[210]  N.º : N/201582

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

[730]  Requerente : FIVE BELLS LIMITED

  Endereço : Tr inity Chambers, PO Box 4301, 

Road Town, Tortola, Virgin Islands (British)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software aplicativo descarregável 

para telefones inteligentes; programas de computador 

descarregáveis; aplicações de software informático 

descarregáveis; carteiras eletrónicas descarregáveis; 

programas de computador gravados.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/08/05  Un i ão 

Europeia N.º 018742564

[210]  N.º : N/201583

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

[730]  Requerente : FIVE BELLS LIMITED

  Endereço : Tr inity Chambers, PO Box 4301, 

Road Town, Tortola, Virgin Islands (British)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; apresentação de produtos 

nos meios de comunicação, para f ins de venda a 

retalho; fornecimento de informações comerciais; 

disponibilização de um espaço de mercado online para 

compradores e vendedores de produtos e serviços; 

serviços de marketing; sistematização de informação 

numa base de dados informática; promoção de vendas 

para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/08/05  Un i ão 

Europeia N.º 018742564

[210]  N.º : N/201584

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

[730]  Requerente : FIVE BELLS LIMITED

  Endereço : Tr inity Chambers, PO Box 4301, 

Road Town, Tortola, Virgin Islands (British)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Ser v iços : Tra nsm issão de mensagens e de 

imagens assistida por computador; fornecimento de 

acesso a uma rede informática mundial; transmissão 

d e p o d c a s t s; fo r n e c i m e n t o d e l i g a ç õ e s p a r a 

telecomunicações a uma rede informática mundial; 

disponibilização de fóruns online.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/08/05  Un i ão 

Europeia N.º 018742564

[210]  N.º : N/201585

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

[730]  Requerente : FIVE BELLS LIMITED

  Endereço : Tr inity Chambers, PO Box 4301, 

Road Town, Tortola, Virgin Islands (British)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Design de software; actualização de 

software; software como serviço [SaaS]; serviços de 

consultoria em tecnologias de informação [IT].

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/08/05  Un i ão 

Europeia N.º 018742564

[210]  N.º : N/201623

[220]  Data de pedido : 2022/09/19

[730]  Requerente : MTR Corporation Limited

  Endereço : MTR Headquarters Building, Telford 

Plaza, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais em linha; 

serv iços de introdução socia l e de redes socia is 

baseados na Internet; ser v iços de redes soc ia is 

em l inha acessíveis através de apl icações móveis 

descarregáveis; serviços de introdução social e de 

redes sociais com base na Internet, nomeadamente, 

c r iaç ão de u ma c omu n id ade em l i n ha pa ra o s 

utilizadores registados participarem como avatares, 

como ícones da realidade virtual, ou como imagens 

gráficas que representam pessoas, e para se envolverem 

num mundo virtual em linha com outros avatares; 

serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para 

satisfazer as necessidades dos indivíduos; serviço de 

redes sociais em linha para investidores, prestação de 

todos os serviços acima referidos no mundo físico e na 

realidade virtual e metaverse.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul escuro e 

branco.

[210]  N.º : N/201704

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

[730]  Requerente : GRAMS INC.

  Endereço : 4-34-7 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, 

Tokyo 160-0023 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos para telefones 

intel igentes, descarregável; programas de jogos 

descarregável para telemóveis através da Internet; 

software de jogos de computador descarregável de 

uma rede informática mundial; f icheiros gráficos, 

f ichei ros de i magem f i xa, f ichei ros de i magem 

animada, ficheiros de música e gravações de música, 

descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201712

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

[730]  Requerente : Aspen Pharmacare Australia Pty 

Ltd

  Endereço : 34 - 36 Chandos Street, St Leonards, 

NSW 2065, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s  :  P r e p a r a d o s  e  s u b s t â n c i a s 

farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201815

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : FIVE BELLS LIMITED

  Endereço : Tr inity Chambers, PO Box 4301, 

Road Town, Tortola, Virgin Islands (British)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software aplicativo descarregável 

para telefones inteligentes; programas de computador 

descarregáveis; aplicações de software informático 

descarregáveis; carteiras eletrónicas descarregáveis; 

programas de computador gravados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/01  Reino Unido

N.º UK00003825668

[210]  N.º : N/201816

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : FIVE BELLS LIMITED

  Endereço : Tr inity Chambers, PO Box 4301, 

Road Town, Tortola, Virgin Islands (British)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; apresentação de produtos 

nos meios de comunicação, para f ins de venda a 

retalho; fornecimento de informações comerciais; 

disponibilização de um espaço de mercado online para 

compradores e vendedores de produtos e serviços; 

serviços de marketing; sistematização de informação 

numa base de dados informática; promoção de vendas 

para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/01  Reino Unido

N.º UK00003825668

[210]  N.º : N/201817

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : FIVE BELLS LIMITED

  Endereço : Tr inity Chambers, PO Box 4301, 

Road Town, Tortola, Virgin Islands (British)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Ser v iços : Transm issão de mensagens e de 

imagens assistida por computador; fornecimento de 

acesso a uma rede informática mundial; transmissão 

d e p o d c a s t s; fo r n e c i m e n t o d e l i g a ç õ e s p a r a 

telecomunicações a uma rede informática mundial; 

disponibilização de fóruns online.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2022/09/01  Reino Unido

N.º UK00003825668

[210]  N.º : N/201818

[220]  Data de pedido : 2022/09/26

[730]  Requerente : FIVE BELLS LIMITED

  Endereço : Tr inity Chambers, PO Box 4301, 

Road Town, Tortola, Virgin Islands (British)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Design de software; actualização de 

software; software como serviço [SaaS]; serviços de 

consultoria em tecnologias de informação [IT].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/01  Reino Unido

N.º UK00003825668

[210]  N.º : N/201901

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cosméticos para rosto 

e corpo; detergentes; h idratantes para o cabelo; 

h id r at a nt e s p a r a d ep o i s d a ex p o s i ç ão ao s o l; 

detergentes para a roupa; óleos essenciais; pasta de 

dentes; elixires para a lavagem da boca não medicinais; 

líquido de banho de espuma para bebés; champô para 

bebé.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201902

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações de vitaminas; farinha 

com leite para bebés; açúcar lácteo para uso médico 

(lactose); a l imentos para bebés; leite em pó para 

bebés (fórmula infantil); nutrição médica (produtos 

nut r ic iona i s pa ra uso med ic i na l); prepa raç ões 

desodorizantes para o ambiente; exterminadores de 

insectos (pesticidas); fibra vegetal comestível (não 

nutritiva); reconstituintes (medicamentos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201903

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Comida feita de peixe; legu mes 

secos; produtos lácteos; leite em pó; leite; bebidas 

lácteas (à base de leite); soro de leite; óleos e gorduras 

a l i menta res; proteí na comest ível; le ite de soja 

(substituto do leite); leite albuminoso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201904

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Produtos de cerea is; far inha de 

arroz (em pó); soluções nutricionais não medicinais; 

pomadas nutricionais não medicinais (pasta); pós 
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nutricionais não medicinais; cápsulas nutricionais 

não medicinais; farinha de feijão; alimentos à base de 

amido; snacks à base de cereais; biscoitos (bolinhos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201905

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cosméticos para rosto 

e corpo; detergentes; h idratantes para o cabelo; 

h id r at a nt e s p a r a d ep o i s d a ex p o s i ç ão ao s o l; 

detergentes para a roupa; óleos essenciais; pasta de 

dentes; elixires para a lavagem da boca não medicinais; 

líquido de banho de espuma para bebés; champô para 

bebé.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201906

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações de vitaminas; farinha 

com leite para bebés; açúcar lácteo para uso médico 

(lactose); a l imentos para bebés; leite em pó para 

bebés (fórmula infantil); nutrição médica (produtos 

nut r ic iona i s pa ra uso med ic i na l); prepa raç ões 

desodorizantes para o ambiente; exterminadores de 

insectos (pesticidas); fibra vegetal comestível (não 

nutritiva); reconstituintes (medicamentos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201907

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Comida feita de peixe; legu mes 

secos; produtos lácteos; leite em pó; leite; bebidas 

lácteas (à base de leite); soro de leite; óleos e gorduras 

a l i menta res; proteí na comest ível; le ite de soja 

(substituto do leite); leite albuminoso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201908

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Produtos de cerea is; far inha de 

arroz (em pó); soluções nutricionais não medicinais; 

pomadas nutricionais não medicinais (pasta); pós 

nutricionais não medicinais; cápsulas nutricionais 

não medicinais; farinha de feijão; alimentos à base de 

amido; snacks à base de cereais; biscoitos (bolinhos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201909

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cosméticos para rosto 

e corpo; detergentes; h idratantes para o cabelo; 
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h id r at a nt e s p a r a d ep o i s d a ex p o s i ç ão ao s o l; 

detergentes para a roupa; óleos essenciais; pasta de 

dentes; elixires para a lavagem da boca não medicinais; 

líquido de banho de espuma para bebés; champô para 

bebé.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201910

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações de vitaminas; farinha 

com leite para bebés; açúcar lácteo para uso médico 

(lactose); a l imentos para bebés; leite em pó para 

bebés (fórmula infantil); nutrição médica (produtos 

nut r ic iona i s pa ra uso med ic i na l); prepa raç ões 

desodorizantes para o ambiente; exterminadores de 

insectos (pesticidas); fibra vegetal comestível (não 

nutritiva); reconstituintes (medicamentos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201911

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Comida feita de peixe; legu mes 

secos; produtos lácteos; leite em pó; leite; bebidas 

lácteas (à base de leite); soro de leite; óleos e gorduras 

a l i menta res; proteí na comest ível; le ite de soja 

(substituto do leite); leite albuminoso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201912

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Produtos de cerea is; far inha de 

arroz (em pó); soluções nutricionais não medicinais; 

pomadas nutricionais não medicinais (pasta); pós 

nutricionais não medicinais; cápsulas nutricionais 

não medicinais; farinha de feijão; alimentos à base de 

amido; snacks à base de cereais; biscoitos (bolinhos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201913

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Pasta de dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201914

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P r o d u t o s : L e i t e e p r o d u t o s l á c t e o s (d e 

preferência, produtos lácteos para mães grávidas).

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201915

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Pasta de dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201916

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e produtos lácteos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201917

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Elixires para a lavagem da boca não 

medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201918

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Bui lding, 

Nos. 765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu 

District, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Pesticidas (para água de mosquitos 

(repelente de mosquitos)).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201919

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201920

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201921

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201922

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201923

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201924

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201925

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201926

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/201927

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

M a r lb o ro u g h & Q u e e n S t r e et s, Na s s au, N ew 

Providence, Bahamas

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201928

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

M a r lb o ro u g h & Q u e e n S t r e et s, Na s s au, N ew 

Providence, Bahamas

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201929

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

M a r lb o ro u g h & Q u e e n S t r e et s, Na s s au, N ew 

Providence, Bahamas

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201930

[220]  Data de pedido : 2022/09/28

[730]  Requerente : HUTCHMED Group Enterprises 

Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

M a r lb o ro u g h & Q u e e n S t r e et s, Na s s au, N ew 

Providence, Bahamas

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201941

[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 : 5

[511]  Produtos : Ligaduras adesivas; pensos para 

f e r i d a s, n o m e a d a m e n t e, l i g a d u r a s a d e s i v a s, 

pensos de gaze para uso médico, esponjas de gaze 

para uso médico, f itas adesivas para a medicina, 

compressas, e pensos para feridas cutâneas; caixas 

de pr imeiros socorros; antibióticos para usar no 

tratamento de queimaduras, infeções bacterianas e 

por vírus de modo geral e local; sprays antissépticos 

tópicos para proteção contra infeções; preparações 

medicinais para os cuidados dos lábios; produtos 

antissépticos e antibacterianos para o tratamento de 

feridas; preparações médicas de limpeza de feridas 

(preparações farmacêuticas para feridas); preparações 

para desinfetar e higienizar as mãos; preparações 

medicinais para o cuidado da pele para o tratamento 
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da acne; fórmulas farmacêuticas para o tratamento 

de condições do sistema tegumentar, nomeadamente, 

cremes, loções, geles, soluções para o cuidado da 

pele; produtos farmacêuticos para os cuidados da 

pele, nomeadamente, cremes, loções, geles, tónicos, 

produtos para limpar a pele, hidratantes, esfoliantes, 

óleos e loções tónicas; preparações farmacêuticas para 

os cuidados solares, nomeadamente, bloqueadores 

solares, preparações para os cuidados solares, e 

protetores solares; produtos farmacêuticos para 

os cuidados da pele para o tratamento de eczema; 

produtos farmacêuticos antienvelhecimento para os 

cuidados da pele; cremes medicinais para a dermatite 

da fralda; vitaminas; vitaminas em gotas; gomas de 

vitaminas; pastilhas para a garganta; preparações 

farmacêut icas para o a l ív io da dor de garganta; 

misturas contra a tosse; preparações farmacêuticas 

para o tratamento da tosse; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para o suporte 

imunológico; preparações naturais para melhorar o 

sono (produtos farmacêuticos e remédios naturais); 

preparações farmacêuticas a fim de aliviar as cólicas 

para o tratamento de gás intestinal e desconforto no 

estômago em crianças; preparações farmacêuticas 

para o tratamento da congestão sinusal; suplemento 

dietético para melhorar a digestão; suplementos 

probióticos; preparações de spray nasal medicinal; 

preparações farmacêuticas para o alívio e a prevenção 

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

descongestionantes nasais; preparações de banho 

com fins medicinais parar acalmar e aliviar peles 

irritadas, comichões e peles inflamadas; preparações 

farmacêuticas para o banho a vapor para usar no 

tratamento de gripes; analgésicos; anti-histamínicos; 

prepa raç ões fa r mac êut ic a s pa ra o t rat a mento 

de a lerg i a s; de s c onge s t ion a nte s; prepa raç õ e s 

farmacêuticas para o tratamento da congestão do seio 

(paranasal); analgésicos tópicos; geles e cremes contra 

irritações cutâneas; colutório medicinal; preparações 

oftalmológicas; colírio; preparações farmacêuticas 

contra a diarreia; preparações farmacêuticas para o 

tratamento de foro gastrointestinal, nomeadamente, 

preparações de redutor ácido e preparações antiácidas; 

p r e p a r a ç õ e s f a r m a c ê u t i c a s, n o m e a d a m e n t e, 

preparações para a cessação tabágica; vaporizadores 

bucais usados para a cessação tabágica para uso 

médico; preparações farmacêuticas para a regeneração 

do cabelo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/01  Jamaica

N.º 87385

[210]  N.º : N/202308

[220]  Data de pedido : 2022/10/13

[730]  Requerente : DISCOV ER F I NA NC I A L 

SERVICES

  Endereço : 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, 

Illinois 60015, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de autenticação e verificação 

d a s t r a n s a ç õ e s f i n a n c e i r a s, n o m e a d a m e n t e, 

autenticação e verificação de cartões de crédito e 

cartões de débito; serviços bancários comerciais, 

nomeadamente, agrupamento de serviços de terceiros 

para facilitar a obtenção de uma conta comercial por 

pequenas empresas ao mesmo tempo, nomeadamente, 

pacotes de ofertas de cartões de crédito e de débito 

comerciais de terceiros com contas comerciais de 

terceiros para faci l itar a aceitação de cartões de 

pagamento por pequenas empresas; gestão e análise de 

contas financeiras através de uma rede informática 

mundial, nomeadamente, serviços de gestão financeira 

de contas de cartão de crédito e cartões de débito e 

serviços de análise financeira; serviços financeiros, 

nomeadamente, emissão de cartões de crédito e 

cartões de débito; serviços de pagamento de faturas; 

serviços de cartões de pagamento, nomeadamente, 

serviços de processamento de pagamentos de cartão 

de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; 

serv iços bancár ios; concessão de emprést imos a 

estudantes; serviços de empréstimos a estudantes; 

serviços bancários on-line; serviços de empréstimos 

c o m g a r a n t i a h i p o t e c á r i a ; f o r n e c i m e n t o d e 

empréstimos; serviços de crédito ao consumo; serviços 

de empréstimo e financiamento; serviços de contas- 

-correntes; serviços de conta poupança; serviços de 

emissão de certificados de depósito; fornecimento de 

uma rede de pagamento, nomeadamente, fornecimento 

de pro c e s s a mento e let rón ic o de t ra n s aç õ e s e 

pagamentos eletrónicos de cartão de crédito, cartões 

de débito e cartões pré-pagos de valor armazenado e 

t ra n sferênc ia s de f u ndo s at ravés de u ma rede 

informática mundial de pagamento; fornecimento de 
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u ma rede de paga mento de c a r tõ e s de débito, 

nomeadamente, fornecimento de processamento 

eletrónico de transações e pagamentos eletrónicos de 

cartão de crédito, cartões de débito e cartões pré- 

-pagos de valor armazenado e transferências de fundos 

a t r avé s d e u m a re d e i n fo r m át i c a mu nd i a l d e 

p a g a m e n t o; s e r v i ç o s d e c a r t õ e s d e c r é d i t o, 

nomeadamente, emissão de cartões de crédito e 

processamento de pagamentos e transações por cartão 

de crédito; serviços de ver i f icação de cartões de 

crédito, serviço de autenticação de cartões de crédito e 

serviços de factoring de cartão de crédito e de caixa e 

descontos para uso de cartão de crédito como parte de 

um programa de fidelização de clientes; serviços de 

car tões pré-pagos através de car tões com va lor 

armazenado, nomeadamente, emissão de cartões pré- 

-pagos de valor armazenado e processamento de 

pagamentos e transações de cartões pré-pagos de valor 

armazenado, serviços de verificação de cartões pré- 

-pagos, serviços de autorização de cartões pré-pagos 

de valor armazenado, serviço de autenticação de 

cartões pré-pagos; serviços de factoring de cartões 

pré-pagos de valor armazenado e de caixa e descontos 

para uso de cartões pré-pagos de valor armazenado; 

serviços de cartões de débito, nomeadamente, emissão 

de cartões de débito e processamento de pagamentos e 

transações de pagamentos por cartão de débito, 

serviços de verificação de cartões de débito, serviço de 

autent icação de ca r tões de débito; ser v iços de 

factoring de cartões de débito, de caixa e desconto 

para uso de cartões de débito como parte de um 

prog ra m a de f idel i z aç ão de c l iente s; ser v iç o s 

desembol so de d i n hei ro at ravés de u ma c a i xa 

automática (ATM) e reposição de dinheiro prestada 

por cartão de crédito; serviços financeiros de pontos 

de venda e pontos de transações, nomeadamente, 

transações de moedas eletrónicos, cartão de crédito, e 

c a r t õ e s d e d éb i t o; f a c i l i t a ç ão d e s er v i ç o s d e 

processamento de pagamento de cartão de crédito, 

ca r tões de débito e ca r tões pré-pagos de va lor 

armazenado através de meios eletrónicos de pessoa 

para pessoa (P2P) numa rede informática mundial; 

serviços de gestão de risco de crédito; serviços de 

crédito ao consumo; gestão de contas de poupança; 

s e r v i ç o s d e c a i x a s a u t o m á t i c a s; s e r v i ç o s d e 

processamento de pagamentos de cartões de débito e 

c a r t ão de c réd ito; pro c es sa mento de cheques; 

aprovação e reconciliação de transações financeiras 

através de uma rede informática mundial; cobrança de 

dívidas; serviços de processamento de pagamentos de 

cartão de crédito e cartões de pagamento; serviços de 

autor i z a ç ão de c a r t ão de c ré d i to; c obra nç a e 

recuperação de créditos; recuperação de dívidas; 

serviços financeiros, nomeadamente, liquidação de 

dívidas; operações bancárias eletrónicas através de 

uma rede informática g lobal [internet banking]; 

operações bancárias através da Internet; serviços 

eletrónicos de originação de empréstimos; serviços 

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

transferência eletrónica de dinheiro; transferência 

eletrónica de fundos; avaliação de dados de agências 

d e c r é d i t o;  a n á l i s e f i n a n c e i r a ;  s e r v i ç o s d e 

processamento de pagamentos de programas de 

fidelização de clientes; serviços bancários on-line; 

processamento de pagamentos por cartão de crédito e 

de débito sem contacto; processamento de pagamentos 

por cartão de crédito; processamento de pagamentos 

por cartão de débito; fornecimento de um website com 

informação de universidade no domínio de apoio 

financeiro e informações financeiras para estudantes 

u n iver s i t á r io s; for ne c i mento d e i n for m a ç õ e s 

financeiras através de um website; fornecimento de 

processamento eletrónico de transferência eletrónica 

de fundos, pagamentos de câmara de compensação 

automática (ACH), de cartão de crédito, de cartões de 

d éb i to, d e c he qu e s e le t ró n ic o s e pa ga mento s 

eletrón icos; ser v iços desembolso de d inhei ro e 

reposição de dinheiro prestada por cartão de crédito; 

t ransferênc ia eletrón ica de fundos; ser v iços de 

ver i f icação de cheques; serv iços de desconto de 

cheques; prestação de recompensa em dinheiro para 

uso de serviços bancários como parte de um programa 

de fidelização de clientes; serviços de autorização e 

liquidação de transações; transferência eletrónica de 

fundos; fornecimento de informação f inanceira; 

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

nomeadamente, fornecimento de informações de 

dados financeiros e relatórios financeiros de utilização 

de cartão de crédito e cartões de débito; serviços de 

gestão de créd itos, nomeadamente, ser v iços de 

consultoria relacionados com crédito, serviços de 

classificação de risco de crédito, gestão de risco de 

crédito; disseminação de informações financeiras 

através de uma rede informática mundial; provisão de 

recompensas em d inhei ro para uso de ser v iços 

bancários, de cartão de crédito e de cartão de débito 

como parte de um programa de fidelização de clientes; 

programas de incentivos em dinheiro para utilizadores 

de cartões de crédito, nomeadamente descontos em 

dinheiro e outros para uso de cartões de crédito como 
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parte de um programa de f idelização de cl ientes; 

fornecimento de dinheiro e outros descontos para uso 

de cartão de crédito como parte de um programa de 

fidelização de clientes; concessão de empréstimos 

pessoais e l inhas de crédito; serv iços de contas 

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

processamento de transações com cartões-oferta; 

serviços eletrónicos de depósito remoto de cheques; 

serviços de reembolso de fraude no domínio das 

compras com cartão de crédito; empréstimos para 

veículos; transferências monetárias; serviços bancários 

em l inha acessíveis através de apl icações móveis 

descarregáveis; serviços de verificação de pagamentos 

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

informações financeiras e aconselhamento financeiro 

pessoal; fornecimento de um portal num website na 

Internet no domínio dos serviços de processamento de 

pagamentos e transações financeiras; fornecimento de 

l inhas de crédito de capita l própr io; serviços de 

re l atór io de c ré d i to empre s a r i a l; s er v i ç o s de 

ver i f icação de créd ito empresar ia l; ser v iços de 

fundação de beneficência, prestação de assistência 

financeira para programas e serviços de terceiros; 

serviços de angariação de fundos de beneficência; 

ser v iç o s de ac eit aç ão de cheque s; ser v iç o s de 

recuperação de cheques; serviços de consultor ia 

universitária, assistência a estudantes na candidatura 

a bolsas de estudo e apoio financeiro; serviços de 

empréstimo comercial; consultadoria de crédito; 

serviços de aconselhamento de crédito; serviços de 

contas de débito contendo cartões de débito legíveis 

por computador; ser v iços de gestão de d ív idas; 

serviços de aceitação de cheques eletrónicos; serviços 

de pagamento de comércio eletrónico, nomeadamente, 

criação de contas financiadas utilizadas para comprar 

produtos e serviços na internet; serviços de pagamento 

eletrónico envolvendo processamento eletrónico e 

transmissão subsequente de dados de pagamento de 

faturas; avaliação da solvência de crédito de empresas 

e d e p a r t i c u l a r e s; f a c i l i t a ç ã o e p r o v i s ã o d e 

financiamento de empréstimos; serviços de transação 

e transferência de fundos de investimento; serviços 

financeiros de crédito; fornecimento de contas de valor 

armazenado em l inha num ambiente eletrónico; 

administração de transações envolvendo fundos 

retirados de títulos, participações, fundos, valores 

mobiliários, obrigações, dinheiro ou outros tipos de 

investimentos financeiras em planos de previdência 

com cartão de crédito ou débito numa rede mundial de 

dados; financiamento de contas em dinheiro em linha 

a partir de cartões pré-pagos, contas bancárias e 

contas de car tão de créd ito; serv iços bancár ios 

comerciais; processamento de transações eletrónicas 

de débito com assinatura; fornecimento de um website 

interativo com aconselhamento e informações no 

do m í n io d a s b o l s a s d e e s t udo u n iver s i t á r i a s; 

fornecimento de l inhas de crédito com garantia 

hipotecária; fornecimento de calculadoras financeiras 

em l i n ha; for ne c i mento de i n for maç õ es sobre 

empréstimos a estudantes; serviços de financiamento 

i m o b i l i á r i o; s e r v i ç o s d e c a r t õ e s d e c r é d i t o 

corporativos, nomeadamente, emissão de cartões de 

crédito, serviços de factoring de cartões de crédito, 

serviços de verificação e autenticação de cartões de 

crédito; serviços de cartão de compra pré-pago de 

valor armazenado oferecidos através de cartões de 

va lo r a r m a z en a d o, no me a d a ment e em i s s ão e 

p ro c e s s a mento d e c a r tõ e s p ré-pa go s; s er v i ç o 

eletrónico de processamento de transações com 

cartões de crédito e débito; serviços de pontos de 

venda e de pontos de transação, nomeadamente, 

processamento de pagamentos de pontos de venda e 

pontos de transação; serviços de processamento de 

pagamentos eletrónicos relacionados a pagamentos 

eletrónicos feitos por meio de cartões de crédito, 

débito e pré-pagos; fornecimento de linhas de crédito 

com garantia hipotecária; serviços de autenticação e 

verificação de transações de pagamento e cartões de 

crédito; serviços de pagamento de contas; facilitação 

de serviços de pagamento com cartão de crédito, 

c a r t ã o d e d é b i t o e c a r t ã o p r é-p a g o d e v a l o r 

armazenado através de meios eletrónicos através de 

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

transferência eletrónica de fundos; fornecimento de 

informações financeiras, nomeadamente, fornecimento 

de in for mações f inancei ras relat ivas a dados e 

relatórios de cartões de crédito e débito; concessão de 

empréstimos pessoais; programas de incentivos em 

dinheiro, nomeadamente, oferta de recompensa em 

dinheiro e outros descontos para uti l izadores de 

cartões de crédito pela utilização de serviços de cartão 

de crédito como parte de um programa de fidelização 

de clientes; serviços de empréstimos hipotecários; 

serviços de assessoria relacionados com todos os 

serviços atrás referidos; fornecimento de alertas sobre 

qua lquer at iv idade e a lteraç ões de t ra nsaç ões 

financeiras de consumidores, nomeadamente, serviços 

bancários em linha com alertas eletrónicos que avisam 

utilizadores de cartões de crédito, cartões de débito e 
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cartões pré-pagos de qualquer atividade e alterações 

de transações financeiras de consumidores.

[540]  Marca : 

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

branca, laranja escuro, laranja e laranja claro tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/202347

[220]  Data de pedido : 2022/10/14

[730]  Requerente : Gemological Institute of America, 

Inc.

  Endereç o : 5345 A r mada Dr ive, C a rl sbad, 

California 92008 (USA)

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro d ut o s : D i s p o s i t i vo s d e h a rd w a r e d e 

c o m p u t a d o r p o r t á t e i s  e s o f t w a r e c o m e l e s 

relacionados, nomeadamente, dispositivos eletrónicos 

de computador portáteis e software de computador 

para análise e identificação de diamantes naturais 

em comparação com diamantes sintéticos, diamantes 

tratados e imitações de diamantes; microscópios; 

f i b r o s c ó p i o s (s e m s e r p a r a u s o m e d i c i n a l); 

polarímetros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/10/12  Estados Unidos 

da América N.º 97/630,060

[210]  N.º : N/202362

[220]  Data de pedido : 2022/10/17

[730]  Requerente : SÉRGIO MIGUEL FONSECA 

MIRANDA REIS ROLO

  Endereço : Rua do Camp, Edifício Império, 18º A, 

Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Telas de projeção; telas de video; telas 

fluorescentes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto e branco.

[210]  N.º : N/202423

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : Pa n Pac i f i c I nter nat iona l 

Holdings Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

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

serviços de venda a retalho ou a grosso de brinquedos, 

bonecos, máquinas e aparelhos de jogo, sacos e bolsas, 

comida processada, cosméticos, produtos de higiene 

pessoal, dentifrícios, sabões e detergentes, material 

impresso, equipamento de cozinha, ferramentas de 

limpeza e utensílios de lavagem, mobiliário, calçado, 

excepto o calçado especial para desporto, ferramentas 

manuais com lâminas ou pontiagudas, ferramentas 

manuais e ferragens metálicas, relógios, relógios de 

pulso e óculos [óptica e óculos de proteção], bebidas 

gaseificadas [bebidas refrescantes] e bebidas de frutas, 

não alcoólicas, leite, arroz e cereais, papel e artigos 

de papelaria, tecidos e roupa de cama, chá, café e 

cacau, confeitaria, pão e bolos, vestuário, artigos 

pessoais, artigos desportivos, bebidas alcoólicas, 

legumes e frutos, máquinas e aparelhos eléctricos, 

marisco, carne, comida e bebidas; publicidade; gestão 

de empresas; administração de empresas; serviços de 

trabalhos administrativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202455

[220]  Data de pedido : 2022/10/18

[730]  Requerente : Pa n Pac i f i c I nter nat iona l 

Holdings Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : Serviços de loja de venda a retalho; 

serviços de venda a retalho ou a grosso de brinquedos, 

bonecos, máquinas e aparelhos de jogo, sacos e bolsas, 

comida processada, cosméticos, produtos de higiene 

pessoal, dentifrícios, sabões e detergentes, material 

impresso, equipamento de cozinha, ferramentas de 

limpeza e utensílios de lavagem, mobiliário, calçado, 

excepto o calçado especial para desporto, ferramentas 

manuais com lâminas ou pontiagudas, ferramentas 

manuais e ferragens metálicas, relógios, relógios de 

pulso e óculos [óptica e óculos de proteção], bebidas 

gaseificadas [bebidas refrescantes] e bebidas de frutas, 

não alcoólicas, leite, arroz e cereais, papel e artigos 

de papelaria, tecidos e roupa de cama, chá, café e 

cacau, confeitaria, pão e bolos, vestuário, artigos 

pessoais, artigos desportivos, bebidas alcoólicas, 

legumes e frutos, máquinas e aparelhos eléctricos, 

marisco, carne, comida e bebidas; publicidade; gestão 

de empresas; administração de empresas; serviços de 

trabalhos administrativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202515

[220]  Data de pedido : 2022/10/21

[730]  Requerente : Kythera Holdings Ltd

  Endereço : Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria 

Street, Hamilton HM 10, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  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; 

c o mp r i m ido s d e em a g re c i mento; s ub s t â n c i a s 

rad ioact ivas para f ins médicos; gases para f ins 

médicos; condutores químicos para eléctrodos de 

electrocardiógrafo; sémen para inseminação artificial; 

desinfectantes para f ins de higiene; preparações 

para l impeza de lentes de contacto; preparações 

farmacêuticas para redução de depósitos de gordura 

localizada; preparações de microrganismos para uso 

médico e veterinário; substâncias dietéticas adaptadas 

pa r a u s o s mé d ic o s; d epu r at ivo s; p repa r a ç õ e s 

veter inár ias; biocidas; tecidos impregnados com 

loções farmacêuticas; artigos para pensos; material de 

chumbar os dentes; fraldas para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202574

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

 B E I J I N G  S E N S E T I M E  T E C H N O L O G Y 

DEVELOPMENT CO., LTD

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Rm 1101-1117, 11Th Flr, No.58 Northwest 4Th Ring 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPU

踪

GPS 綫

綫

綫 綫

3D
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栅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202575

[220]  Data de pedido : 2022/10/24

[730]  Requerente : 

 B E I J I N G  S E N S E T I M E  T E C H N O L O G Y 

DEVELOPMENT CO., LTD

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Rm 1101-1117,11th F lr, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202654

[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 : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202656

[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 : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202676

[220]  Data de pedido : 2022/10/26

[730]  Requerente : KAO KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Kao Corporation)
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  E ndere ç o : 14-10, N i honba sh i K ayabacho 

1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Abrasivos; fragrâncias para perfumar; 

prepa raç ões a nt iestát icas pa ra uso domést ic o; 

detergentes, sem ser para processos de fabrico nem 

para fins medicinais (nomeadamente, detergentes 

para uso na cozinha, detergentes para uso doméstico, 

preparações para l impeza de tubos de descarga, 

detergentes para lavagem da louça, detergentes para 

lavagem da roupa); lixívia para roupa; preparações 

abrilhantadoras para uso em lavandaria; preparações 

de lavandaria; matérias para enxaguar a roupa; goma 

de amido para lavandaria; perfumaria; perfumes; 

prepa rações pa ra pol i mento de móvei s e pi sos 

[encáusticas]; papel para pol ir; preparações para 

polir; sabões; amaciadores de tecidos para uso em 

lavandaria; tira-nódoas; produtos de toilette; produtos 

de lavagem; desodorizantes para animais domésticos; 

preparações para branquear; preparações para 

l impeza; substâncias desengordurantes; toalhetes 

pa ra l i mpeza domést ica de papel i mpreg nados 

com detergentes para a casa; ceras para soalhos; 

preparações para refrescar e desodorizar [perfumaria]; 

produtos de limpeza para tapetes e estofos e produtos 

de l impeza multiusos para superfície dura; águas 

perfumadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202715

[220]  Data de pedido : 2022/10/28

[730]  Requerente : Reebok International Limited

  Endereço : 4th Floor, 11/12 Pall Mall, London 

SW1Y 5LU, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Taças; canecas; canecas térmicas; 

serviços de copos; copos para bebidas; copos de vinho; 

copos sem pé; cantis para desportos; garrafas para 

água; pratos; utensílios para usar no forno; trens de 

cozinha, nomeadamente, panelas e frigideiras; tigelas; 

pratos de mesa; pires; serviços de loiça; recipientes 

para servir comida e bebidas; garfos para servir; 

garfos para churrasco [utensílios de cozinha]; colheres 

para servir; colheres para misturar [utensí l ios de 

cozinha]; colheres de cozinha; batedores (varinhas); 

suportes para colheres; suportes para facas; conjuntos 

de tábuas e espátu las para queijo [utensí l ios de 

cozinha]; pinças para gelo; refrigeradores [baldes 

para gelo]; pinças para servir; utensílios de cozinha 

para uso em churrascos domésticos, nomeadamente, 

garfos e pinças para churrasco e utensílios para virar 

alimentos em churrasqueiras; escovas de l impeza 

para churrasqueiras; luvas para churrasco; bandejas 

[tabuleiros]; tabuleiros para uso doméstico; moldes 

para gelo; espremedores de fruta, não elétricos, para 

uso doméstico; chaleiras, não elétricas; serviços de chá 

[louça de mesa]; cafeteiras, não elétricas; bules para 

fazer café ou chá, não elétricos; woks; grelhadores não 

elétricos; recipientes para uso doméstico; saca-rolhas, 

elétr icos e não elétr icos; abre-garrafas, elétr icos 

e não elétr icos; tampas especialmente adaptadas 

para garrafas de vinho [artigos de bar]; agitadores 

para cocktails; misturador para cocktails; copos de 

cocktai ls; coadores de cocktai ls; geladeiras para 

vinhos; geleiras portáteis, não elétricas; luvas para 

forno; lancheiras; luvas abrasivas para esfoliação da 

pele; pincéis para maquilhagem; escovas tira pelos; 

escovas de cabelo; pentes; escovas de dentes, elétricas 

e não elétricas; suportes para escovas de dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202862

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pav i l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB USB
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USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202865

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pav i l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB USB

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202866

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : 

 S h e n z h e n L a o w a n h u i C a t e r i n g I n v e s t m e n t 

Management Co., Ltd.

  Endereço : 

2021 1220-1222

 Room 1220-1222, Ma ny u x ua n (Ma i n Bu i ld i ng), 

Changfeng Garden, No. 2021, Chunfeng Road, Wenjin 

Community, Nanhu Street, Luohu District, Shenzhen, 

Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202867

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : 

 JBZ DISRUPTIVE COSMETICS SLU

  Endereço : 

7

 Avda. Puigcerda, 7, P.Ind. El Pla, 08185 Llica del Vall 

(Barcelona), Spain

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202868

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : 

 JBZ DISRUPTIVE COSMETICS SLU

  Endereço : 

7

 Avda. Puigcerda, 7, P.Ind. El Pla, 08185 Llica del Vall 

(Barcelona), Spain

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202869

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : 

 JBZ DISRUPTIVE COSMETICS SLU

  Endereço : 

7

 Avda. Puigcerda, 7, P.Ind. El Pla, 08185 Llica del Vall 

(Barcelona), Spain

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202871

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : LACOSTE

  Endereço : 31-37, boulevard de Montmorency, 

75016 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Produtos virtuais descarregáveis, 

nomeadamente, programas de computador com 

perfumes, cosméticos, óculos, capas para telemóveis, 

máscaras de protecção não para fins médicos, jóias, 

relógios e acessórios, artigos de couro ou imitação 

de couro, artigos de couro, malas, bolsas, sacos de 

desporto, mochilas, carteiras, lençóis, toalhas de 

banho e de praia, sapatos, vestuár io, chapelar ia, 

equipamento desportivo e brinquedos para utilização 

onl ine e em mundos virtuais onl ine; f icheiros de 

imagem descar regáveis contendo obras de ar te 

autent ic ada s por token s não f u ng ívei s (N F T); 

software de computador descarregável para gestão 

de transacções de moeda criptográfica utilizando 

tecnologia blockchain; software de jogo de realidade 

virtual descarregável; software de jogo electrónico 

descarregável.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/05  França

N.º 4866969

[210]  N.º : N/202872

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : LACOSTE

  Endereço : 31-37, boulevard de Montmorency, 

75016 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

incluindo produtos virtuais nomeadamente, perfumes, 

cosméticos, óculos, capas para telemóveis, máscaras 

de protecção não para fins médicos, jóias, relógios 

e acessórios, artigos de couro ou imitação de couro, 

artigos de couro, malas, bolsas, sacos desportivos, 

mochilas, carteiras, lençóis, toalhas de banho e de 

praia, sapatos, vestuário, chapelaria, equipamento 

desport ivo e br inquedos para ut i l i zação onl ine; 

serviços de lojas de venda a retalho online incluindo 

p ro d ut o s v i r t u a i s n o m e a d a m e nt e, p e r f u m e s, 

cosméticos, óculos, capas para telemóveis, máscaras 

de protecção não para fins médicos, jóias, relógios 

e acessórios, artigos de couro ou imitação de couro, 

artigos de couro, malas, bolsas, sacos desportivos, 

mochilas, carteiras, lençóis, toalhas de banho e de 

praia, sapatos, vestuário, chapelaria, equipamento 

desportivo e brinquedos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/05  França

N.º 4866969

[210]  N.º : N/202873

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : LACOSTE

  Endereço : 31-37, boulevard de Montmorency, 

75016 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  S e r v i ç o s : S e r v i ç o s d e e n t r e t e n i m e n t o, 

n o m e a d a m e n t e f o r n e c i m e n t o v i r t u a l e n ã o 
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descarregável de perfume, cosméticos, capas para 

telemóveis, máscaras de protecção não para f ins 

médicos, jóias, relógios e acessórios, artigos de couro e 

imitações de couro, artigos de couro, malas, carteiras, 

bolsas, sacos desportivos, mochilas, lençóis, toalhas de 

banho, toalhas de praia, vestuário, calçado, chapelaria, 

equipamento desportivo, brinquedos para utilização 

em ambientes virtuais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/05  França

N.º 4866969

[210]  N.º : N/202875

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : LACOSTE

  Endereço : 31-37, boulevard de Montmorency, 

75016 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Produtos virtuais descarregáveis, 

nomeadamente, programas de computador com 

perfumes, cosméticos, óculos, capas para telemóveis, 

máscaras de protecção não para fins médicos, jóias, 

relógios e acessórios, artigos de couro ou imitação 

de couro, artigos de couro, malas, bolsas, sacos de 

desporto, mochilas, carteiras, lençóis, toalhas de 

banho e de praia, sapatos, vestuár io, chapelar ia, 

equipamento desportivo e brinquedos para utilização 

onl ine e em mundos virtuais onl ine; f icheiros de 

imagem descar regáveis contendo obras de ar te 

autent ic ada s por token s não f u ng ívei s (N F T); 

software de computador descarregável para gestão 

de transacções de moeda criptográfica utilizando 

tecnologia blockchain; software de jogo de realidade 

virtual descarregável; software de jogo electrónico 

descarregável.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/05  França

N.º 4866983

[210]  N.º : N/202876

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : LACOSTE

  Endereço : 31-37, boulevard de Montmorency, 

75016 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

incluindo produtos virtuais nomeadamente, perfumes, 

cosméticos, óculos, capas para telemóveis, máscaras 

de protecção não para fins médicos, jóias, relógios 

e acessórios, artigos de couro ou imitação de couro, 

artigos de couro, malas, bolsas, sacos desportivos, 

mochilas, carteiras, lençóis, toalhas de banho e de 

praia, sapatos, vestuário, chapelaria, equipamento 

desport ivo e br inquedos para ut i l i zação onl ine; 

serviços de lojas de venda a retalho online incluindo 

p ro d ut o s v i r t u a i s n o m e a d a m e nt e, p e r f u m e s, 

cosméticos, óculos, capas para telemóveis, máscaras 

de protecção não para fins médicos, jóias, relógios 

e acessórios, artigos de couro ou imitação de couro, 

artigos de couro, malas, bolsas, sacos desportivos, 

mochilas, carteiras, lençóis, toalhas de banho e de 

praia, sapatos, vestuário, chapelaria, equipamento 

desportivo e brinquedos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/05  França

N.º 4866983

[210]  N.º : N/202877

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : LACOSTE

  Endereço : 31-37, boulevard de Montmorency, 

75016 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  S e r v i ç o s : S e r v i ç o s d e e n t r e t e n i m e n t o, 

n o m e a d a m e n t e f o r n e c i m e n t o v i r t u a l e n ã o 

descarregável de perfume, cosméticos, capas para 

telemóveis, máscaras de protecção não para f ins 

médicos, jóias, relógios e acessórios, artigos de couro e 

imitações de couro, artigos de couro, malas, carteiras, 

bolsas, sacos desportivos, mochilas, lençóis, toalhas de 

banho, toalhas de praia, vestuário, calçado, chapelaria, 
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equipamento desportivo, brinquedos para utilização 

em ambientes virtuais.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/05/05  França

N.º 4866983

[210]  N.º : N/202882

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e lacticínios; iogurte; substitutos 

do leite; leites à base de plantas e produtos lácteos, 

nomeadamente leites derivados de plantas, vegetais, 

grãos, nozes, sementes, feijões e frutas; queijo cottage; 

bebidas lácteas, onde predomina o leite; compotas; 

snacks à base de frutas; barras alimentares à base 

de frutos de casca rija; barras de cereais à base de 

sementes; barras de cereais probiótico à base de 

produtos lácteos; leite em pó; refeições congeladas, 

prepa rad a s, se c a s, c on ser vad a s ou emba lad a s 

constituídas principalmente por carne, peixe, aves, 

presunto, vegetais e caça; aperitivos (snacks) à base de 

iogurte; purés de frutas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202883

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cereais e preparados feitos de cereais; 

cereais para pequeno-almoço; barras de cereais; 

muesli; snacks, à base de cereais; snacks, à base de 

arroz; biscoitos; barras de cereais com alto teor de 

proteína; bolos; produtos de pastelaria; confeitaria; 

mousses de sobremesa (confeitar ia); panquecas 

(crepes); waffles (gaufres); chocolate; bebidas à base 

de cacau; bebidas à base de chocolate; bebidas à base 

de café; bebida à base de chá; creme inglês; gelados 

(sorvetes); sorvetes (gelados); gelados alimentares; 

coulis de frutas (molhos); produtos para barrar à 

base de chocolate; produtos para barrar de chocolate 

contendo oleaginosas; barras energéticas sem ser para 

fins dietéticos ou médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202886

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e lacticínios; iogurte; substitutos 

do leite; leites à base de plantas e produtos lácteos, 

nomeadamente leites derivados de plantas, vegetais, 

grãos, nozes, sementes, feijões e frutas; queijo cottage; 

bebidas lácteas, onde predomina o leite; compotas; 

snacks à base de frutas; barras alimentares à base 

de frutos de casca rija; barras de cereais à base de 

sementes; barras de cereais probiótico à base de 

produtos lácteos; leite em pó; refeições congeladas, 

prepa rad a s, se c a s, c on ser vad a s ou emba lad a s 

constituídas principalmente por carne, peixe, aves, 

presunto, vegetais e caça; aperitivos (snacks) à base de 

iogurte; purés de frutas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202887

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cereais e preparados feitos de cereais; 

cereais para pequeno-almoço; barras de cereais; 

muesli; snacks, à base de cereais; snacks, à base de 

arroz; biscoitos; barras de cereais com alto teor de 

proteína; bolos; produtos de pastelaria; confeitaria; 

mousses de sobremesa (confeitar ia); panquecas 

(crepes); waffles (gaufres); chocolate; bebidas à base 

de cacau; bebidas à base de chocolate; bebidas à base 

de café; bebida à base de chá; creme inglês; gelados 

(sorvetes); sorvetes (gelados); gelados alimentares; 

coulis de frutas (molhos); produtos para barrar à 

base de chocolate; produtos para barrar de chocolate 

contendo oleaginosas; barras energéticas sem ser para 

fins dietéticos ou médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202890

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e lacticínios; iogurte; substitutos 

do leite; leites à base de plantas e produtos lácteos, 

nomeadamente leites derivados de plantas, vegetais, 

grãos, nozes, sementes, feijões e frutas; queijo cottage; 

bebidas lácteas, onde predomina o leite; compotas; 

snacks à base de frutas; barras alimentares à base 

de frutos de casca rija; barras de cereais à base de 

sementes; barras de cereais probiótico à base de 

produtos lácteos; leite em pó; refeições congeladas, 

prepa rad a s, se c a s, c on ser vad a s ou emba lad a s 

constituídas principalmente por carne, peixe, aves, 

presunto, vegetais e caça; aperitivos (snacks) à base de 

iogurte; purés de frutas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202891

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cereais e preparados feitos de cereais; 

cereais para pequeno-almoço; barras de cereais; 

muesli; snacks, à base de cereais; snacks, à base de 

arroz; biscoitos; barras de cereais com alto teor de 

proteína; bolos; produtos de pastelaria; confeitaria; 

mousses de sobremesa (confeitar ia); panquecas 

(crepes); waffles (gaufres); chocolate; bebidas à base 

de cacau; bebidas à base de chocolate; bebidas à base 

de café; bebida à base de chá; creme inglês; gelados 

(sorvetes); sorvetes (gelados); gelados alimentares; 

coulis de frutas (molhos); produtos para barrar à 

base de chocolate; produtos para barrar de chocolate 

contendo oleaginosas; barras energéticas sem ser para 

fins dietéticos ou médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202894

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e lacticínios; iogurte; substitutos 

do leite; leites à base de plantas e produtos lácteos, 

nomeadamente leites derivados de plantas, vegetais, 

grãos, nozes, sementes, feijões e frutas; queijo cottage; 

bebidas lácteas, onde predomina o leite; compotas; 

snacks à base de frutas; barras alimentares à base 

de frutos de casca rija; barras de cereais à base de 

sementes; barras de cereais probiótico à base de 

produtos lácteos; leite em pó; refeições congeladas, 

prepa rad a s, se c a s, c on ser vad a s ou emba lad a s 

constituídas principalmente por carne, peixe, aves, 

presunto, vegetais e caça; aperitivos (snacks) à base de 

iogurte; purés de frutas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202895

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cereais e preparados feitos de cereais; 

cereais para pequeno-almoço; barras de cereais; 

muesli; snacks, à base de cereais; snacks, à base de 

arroz; biscoitos; barras de cereais com alto teor de 

proteína; bolos; produtos de pastelaria; confeitaria; 

mousses de sobremesa (confeitar ia); panquecas 

(crepes); waffles (gaufres); chocolate; bebidas à base 

de cacau; bebidas à base de chocolate; bebidas à base 

de café; bebida à base de chá; creme inglês; gelados 

(sorvetes); sorvetes (gelados); gelados alimentares; 

coulis de frutas (molhos); produtos para barrar à 

base de chocolate; produtos para barrar de chocolate 

contendo oleaginosas; barras energéticas sem ser para 

fins dietéticos ou médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202899

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

  Endereço : KOLON One & Only Tower, 110, 

Magokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos; sacos desportivos; carteiras; 

sacos de mão; estojos de couro ou lâmina de couro; 

couro (bruto ou semi-trabalhados); imitação de couro; 

vestuário para animais de estimação; coleiras para 

animais; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalões; 

estojos para chaves; e sacos para alpinistas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202901

[220]  Data de pedido : 2022/11/01

[730]  Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

  Endereço : KOLON One & Only Tower, 110, 

Magokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Agências de promoção de vendas, 

serviços de vendas a retalho e por grosso a partir de 

um sítio na internet para vendas de mercadorias gerais; 

agências de promoção de vendas, serviços de vendas 

a retalho e por grosso relacionados com vestuário, 

vestuário exterior, casacões, roupa interior, camisolas 

de lã, camisas, joalharia, sacos, carteiras, calçado, 

sapatos, chapéus-de-chuva, vestuário de cama, artigos 

desportivos, equipamento para alpinistas, tendas, 

artigos ópticos, tecidos, relógios de parede e mesa, 

relógios, brinquedos, artigos de papelaria, acessórios 

de moda, cosméticos, bonés, chapéus, e artigos para 

campismo; publicidade; e propaganda.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202918

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202920

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580
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  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

Ｔ

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202921

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202922

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202923

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202925

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202927

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

Ｔ

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202928

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202929

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202930

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202932

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202934

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

Ｔ

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202935

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202936

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202937

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202938

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202940

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202941

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202943

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

Ｔ

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202944

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202945

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202946

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202948

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202950

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

Ｔ

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202951

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202952

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202953

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202955

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

81

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202956

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 60

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202957

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 SAM IAT KUONG

  Endereço : 1 29 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202958

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 SAM IAT KUONG

  Endereço : 1 29

B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202960

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

  Endereço : 2-13-3 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Máquinas de endereçar; fitas de tinta; 

máquinas de fixação automática de selos; agrafadores 

eléctricos para escritórios; máquinas de escritório para 

fechar envelopes; máquinas de obliteração de selos; 

instrumentos para desenho; máquinas de escrever; 

máquina que emite e imprime cheques (checkwriter); 

mimeógrafos; duplicadores de saliência; destruidores 

de papel [a r t igos de escr itór io]; máqu inas para 

franquiar; duplicadores rotativos; toalhas higiénicas 

de papel para as mãos; toalhas de papel; guardanapos 

de mesa, em papel; toalhas de mão em papel; lenços 

de papel; papel e ca r tão; a r t igos de papela r ia; 

impressos; livros de banda desenhada; pinturas e obras 

caligráficas fotografias; suportes para fotografia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202961

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

  Endereço : 2-13-3 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; bonecas; jogos de 

go; jogo de xadrez japonês [jogos de shogi]; cartas de 

jogar japonesas [utagaruta]; dados; jogos de dados 

japoneses [sugoroku]; copos de dados; damas chinesas 

[jogos]; jogos de xadrez; damas [conjuntos de jogos de 

damas]; aparelhos de prestidigitação [magia]; jogos 

de dominó; cartas de jogar japonesas cartas de jogar 

[hanafuda]; mah-jong [jogo]; máquinas e aparelhos de 

jogos; equipamentos de bilhar; aparelhos de desporto; 

brinquedos para animais de estimação; apetrechos 

de pesca; máquinas e aparelhos de diversão para uso 

em parques de diversões; máquinas de jogos de vídeo 

[árcade].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202963

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : Titoni AG

  Endereço : Schützengasse 18, 2540 Grenhchen, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relógios; peças para mecanismos de 

relógios.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/09/28  Su íça

N.º 12626/2022

[210]  N.º : N/202964

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202965

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

142 3 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202966

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

142 3 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202967

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

142 3 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202971

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : MANIFATTURE DADDATO 

S.P.A.

  Endereço : Via Strasburgo, 11-13-15 - 76121 

Barletta (BT), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T Polo

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/05/18  Un i ão 

Europeia N.º 18704682

[210]  N.º : N/202972

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202973

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202974

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202975

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202976

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202979

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : Orveon Global Ltd.

  Endereço : The Adelphi, 1-11 John Adam St., 

Floor 10, London WC2N 6HT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P ro duto s : C o s mét i c o s; p repa r a ç õ e s n ão 

medicinais para o cuidado da pele, nomeadamente, 

cremes, loções, geles, tónicos para a pele, produtos 

para limpar a pele e esfoliantes; loções para a pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202980

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : Orveon Global Ltd.

  Endereço : The Adelphi, 1-11 John Adam St., 

Floor 10, London WC2N 6HT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Disponibilização de um espaço de 

mercado online para compradores e vendedores de 

produtos e serviços; apresentação de produtos nos 

meios de comunicação, para fins de venda a retalho; 

pesquisa de marketing no domínio da cosmética, 

perfumaria e produtos de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202985

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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 : 



N.º 1 — 4-1-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 71

[210]  N.º : N/202986

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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 : 42

[511]  S e r v i ç o s  :  S e r v i ç o s  d e i n v e s t i g a ç ã o e 

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

investigação médicas e científicas, nomeadamente, 

condução de ensaios clínicos; serviços de investigação 

médica e c ient í f ica relac ionada com apl icações 

terapêuticas e estéticas de neurotoxinas; serviços 

de avaliação da medição no campo das rugas faciais 

e l inhas laterais cantais; serviços de investigação 

e desenvolvimento de métodos e disposit ivos de 

administração de medicamentos; serviços de condução 

e aval iação de invest igação médica e científ ica e 

ensaios clínicos nos campos da dermatologia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202987

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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/202988

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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 : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informação médica 

aos consumidores e prof issionais de saúde para 

melhorar a sua compreensão dos t ratamentos e 

proced i mentos de estét ica méd ica; ser v iços de 

informação médica, nomeadamente, fornecimento de 

informação médica sobre a utilização de produtos de 

estética facial e médica e sobre tratamentos de estética 

facial e médica aos profissionais de saúde e clientes 

através de ajudas de venda, brochuras de produtos, 

websites, panf letos, ferramentas de comunicação 

social e vídeos; fornecimento de informação médica 

sobre preparações farmacêuticas para o tratamento 

de perturbações neurológicas, distonias musculares, 

perturbações musculares leves, perturbações nervosas 

autonómicas, dores de cabeça, para rugas, hiperidrose, 

para lesões desportivas, nomeadamente, pele ferida ou 

rasgada, músculos, ligamentos ou fracturações ósseas, 

paralisia cerebral, espasmos musculares, tremores 

musculares e dores.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202989

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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/202990

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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 : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informação médica 

aos consumidores e prof issionais de saúde para 

melhorar a sua compreensão dos t ratamentos e 

proced i mentos de estét ica méd ica; ser v iços de 

informação médica, nomeadamente, fornecimento de 

informação médica sobre a utilização de produtos de 

estética facial e médica e sobre tratamentos de estética 

facial e médica aos profissionais de saúde e clientes 

através de ajudas de venda, brochuras de produtos, 

websites, panf letos, ferramentas de comunicação 

social e vídeos; fornecimento de informação médica 

sobre preparações farmacêuticas para o tratamento 

de perturbações neurológicas, distonias musculares, 

perturbações musculares leves, perturbações nervosas 

autonómicas, dores de cabeça, para rugas, hiperidrose, 

para lesões desportivas, nomeadamente, pele ferida ou 

rasgada, músculos, ligamentos ou fracturações ósseas, 

paralisia cerebral, espasmos musculares, tremores 

musculares e dores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202991

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202992

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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 : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informação médica 

aos consumidores e prof issionais de saúde para 

melhorar a sua compreensão dos t ratamentos e 

proced i mentos de estét ica méd ica; ser v iços de 

informação médica, nomeadamente, fornecimento de 

informação médica sobre a utilização de produtos de 

estética facial e médica e sobre tratamentos de estética 

facial e médica aos profissionais de saúde e clientes 

através de ajudas de venda, brochuras de produtos, 

websites, panf letos, ferramentas de comunicação 

social e vídeos; fornecimento de informação médica 

sobre preparações farmacêuticas para o tratamento 

de perturbações neurológicas, distonias musculares, 

perturbações musculares leves, perturbações nervosas 

autonómicas, dores de cabeça, para rugas, hiperidrose, 

para lesões desportivas, nomeadamente, pele ferida ou 

rasgada, músculos, ligamentos ou fracturações ósseas, 

paralisia cerebral, espasmos musculares, tremores 

musculares e dores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202993

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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/202994

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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 : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informação médica 

aos consumidores e prof issionais de saúde para 

melhorar a sua compreensão dos t ratamentos e 

proced i mentos de estét ica méd ica; ser v iços de 

informação médica, nomeadamente, fornecimento de 

informação médica sobre a utilização de produtos de 

estética facial e médica e sobre tratamentos de estética 

facial e médica aos profissionais de saúde e clientes 

através de ajudas de venda, brochuras de produtos, 

websites, panf letos, ferramentas de comunicação 

social e vídeos; fornecimento de informação médica 

sobre preparações farmacêuticas para o tratamento 

de perturbações neurológicas, distonias musculares, 

perturbações musculares leves, perturbações nervosas 

autonómicas, dores de cabeça, para rugas, hiperidrose, 

para lesões desportivas, nomeadamente, pele ferida ou 
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rasgada, músculos, ligamentos ou fracturações ósseas, 

paralisia cerebral, espasmos musculares, tremores 

musculares e dores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202995

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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/202996

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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 : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informação médica 

aos consumidores e prof issionais de saúde para 

melhorar a sua compreensão dos t ratamentos e 

proced i mentos de estét ica méd ica; ser v iços de 

informação médica, nomeadamente, fornecimento de 

informação médica sobre a utilização de produtos de 

estética facial e médica e sobre tratamentos de estética 

facial e médica aos profissionais de saúde e clientes 

através de ajudas de venda, brochuras de produtos, 

websites, panf letos, ferramentas de comunicação 

social e vídeos; fornecimento de informação médica 

sobre preparações farmacêuticas para o tratamento 

de perturbações neurológicas, distonias musculares, 

perturbações musculares leves, perturbações nervosas 

autonómicas, dores de cabeça, para rugas, hiperidrose, 

para lesões desportivas, nomeadamente, pele ferida ou 

rasgada, músculos, ligamentos ou fracturações ósseas, 

paralisia cerebral, espasmos musculares, tremores 

musculares e dores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202997

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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 
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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/202998

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[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 : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informação médica 

aos consumidores e prof issionais de saúde para 

melhorar a sua compreensão dos t ratamentos e 

proced i mentos de estét ica méd ica; ser v iços de 

informação médica, nomeadamente, fornecimento de 

informação médica sobre a utilização de produtos de 

estética facial e médica e sobre tratamentos de estética 

facial e médica aos profissionais de saúde e clientes 

através de ajudas de venda, brochuras de produtos, 

websites, panf letos, ferramentas de comunicação 

social e vídeos; fornecimento de informação médica 

sobre preparações farmacêuticas para o tratamento 

de perturbações neurológicas, distonias musculares, 

perturbações musculares leves, perturbações nervosas 

autonómicas, dores de cabeça, para rugas, hiperidrose, 

para lesões desportivas, nomeadamente, pele ferida ou 

rasgada, músculos, ligamentos ou fracturações ósseas, 

paralisia cerebral, espasmos musculares, tremores 

musculares e dores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202999

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : Starbucks Corporation

  Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite; leite aromatizado; batidos de 

leite; bebidas alimentares à base de leite, excluindo 

batidos de leite; bebidas à base de leite contendo 

café; bebidas à base de leite contendo sumos de fruta; 

bebidas à base de leite contendo frutas; bebidas à base 

de leite com chocolate; bebidas à base de leite com 

chá; bebidas alimentares à base de soja usado como 

substituto de leite; bebidas energéticas à base de leite; 

leite de soja; bebidas à base de iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203000

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : Starbucks Corporation

  Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Bebidas à base de café; bebidas à 

base de café expresso; bebidas à base de chocolate; 

bebidas à base de chá; bebidas à base de chá de ervas; 

confeitos congelados com chá, chá de ervas e/ou 

aromas de frutas (não sendo óleos essenciais); aromas 

para bebidas, sem ser óleos essenciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203001

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : Starbucks Corporation

  Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas de fruta, sumos de frutas, e 

bebidas à base de frutas; bebidas de vegetais, sumos 

de vegetais, e bebidas à base de vegetais; bebidas não 

alcoólicas, nomeadamente bebidas carbonatadas, 

refrigerantes; bebidas energéticas, bebidas isotónicas; 

misturas líquidas para fazer refrigerantes e bebidas 

à ba s e de f r ut a; p ó s u s ado s n a prepa raç ão de 

refrigerantes e bebidas à base de fruta; xaropes para 

bebidas; água para beber engarrafada aromatizadas e 

não-aromatizadas, água mineral, águas gaseificadas; 

bebidas à base da soja que não sejam substitutos de 
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leite; concetrados de fruta e purés usados para fazer 

bebidas; bebidas fortificadas nutricionalmente, bebidas 

vitaminadas fortificadas; cerveja; cocktails à base de 

cerveja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203002

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : 

 KA WO INVESTMENTS LIMITED

  Endereço : Trust Company Complex, Ajeltake 

Road, Ajeltake Isa lnd, Majuro, Republ ic of the 

Marshall Islands MH96960

  Nacionalidade :  Ilhas Marshall

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203004

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pav i l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador; software 

informático; software de computador descarregável; 

programas de desenvolvimento de software para 

computadores; aplicações de software para negócios; 

software de aplicação; software de aplicação para 

computadores; aplicações de software informático 

descarregáveis; software aplicativo descarregável 

para telefones intel igentes; software informático 

para rastrear mudanças e modificações a software 

e pa ra ger i r proje c to s de de senvolv i mento de 

software; software informático e ferramentas de 

desenvolvimento de software para computadores 

para concepção e desenvolvimento de programas de 

código aberto e software proprietário; ferramentas 

de desenvolvimento de software para computadores; 

software informático de desenvolvimento de software 

de c omput ador; sof t wa re de de senvolv i mento 

d e a p l i c a ç õ e s; p r o g r a m a s d e fe r r a m e nt a s d e 

desenvolv i mento de apl ic aç ões; prog ra ma s de 

computador no domínio do desenvolv imento de 

aplicações, interfaces de utilizador e em ferramentas 

e ut i l i t á r io s de prog ra m aç ão; fer ra ment a s de 

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

descar regáveis para a c r iação de apl icações de 

sof tware móveis; sof tware de computador para 

ut i l i z aç ão c omo i nter fac e de prog ra maç ão de 

aplicações (API); software de computador para a 

criação de índices de informação, índices de sítios web 

e índices de outros recursos de informação; software 

de computador para a construção de aplicações web; 

programas de computador para executar programas 

de desenvolvimento e programas de aplicação num 

ambiente de desenvolvimento comum; hardware 

informático; equipamento de processamento de dados; 

periféricos informáticos, equipamento para entrada de 

dados; equipamento para saída de dados, equipamento 

pa ra a r ma z ena mento e t ra n sm i s são de dado s; 

software de gestão de dados e de gestão de bases de 

dados; software informático para desenvolvimento, 

c o m p i l a ç ã o e exe c u ç ã o d e o ut ro s p ro g r a m a s 

informáticos; programas informáticos para utilização 

no desenvolvimento de programas informáticos, 

linguagens de programação, conjuntos de ferramentas 

e compiladores; publicações descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203006

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pav i l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços 

de comunicação através de redes privadas virtuais 

[VPN]; transmissão electrónica de dados; serviços 

de transmissão de in formação sobre apl icações 
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via Internet; serviços de transmissão de ficheiros 

digitais; serviços de entrega electrónica de imagens 

e fotografias através de uma rede informática global; 

serviços de difusão de dados; serviços de difusão de 

aplicações de software; fornecimento de capacidade de 

transmissão de dados por fluxo contínuo a terceiros; 

difusão de material áudio e vídeo na Internet; serviços 

de difusão ao vivo; serviços de transmissão de vídeo 

a pedido; serviços de transmissão, difusão e recepção 

de áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento, texto 

e dados; transferência de dados através de serviços 

em l inha; transmissão de conteúdos mult imédia 

d i f u nd ido s at ravé s de rede s ele c t rón ic a s e de 

comunicações; fornecimento de acesso a redes de 

telecomunicações; fornecimento de acesso múltiplo 

de ut i l i zadores a redes in formát icas g loba is de 

informação para a transferência e divulgação de uma 

vasta gama de informação; fornecimento de acesso 

do uti l izador a software informático em redes de 

dados; fornecimento de acesso a sistemas operativos 

e aplicações informáticas hospedadas remotamente 

através da Internet; serviços de partilha peer-to-peer 

(P2P) (serviços de transmissão electrónica); serviço 

de fornecimento de fóruns e salas de conversação em 

linha; serviços de fornecimento de acesso a bases de 

dados; consulta de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203008

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pav i l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador; software 

informático; software de computador descarregável; 

programas de desenvolvimento de software para 

computadores; aplicações de software para negócios; 

software de aplicação; software de aplicação para 

computadores; aplicações de software informático 

descarregáveis; software aplicativo descarregável 

para telefones intel igentes; software informático 

para rastrear mudanças e modificações a software 

e pa ra ger i r proje c to s de de senvolv i mento de 

software; software informático e ferramentas de 

desenvolvimento de software para computadores 

para concepção e desenvolvimento de programas de 

código aberto e software proprietário; ferramentas 

de desenvolvimento de software para computadores; 

software informático de desenvolvimento de software 

de c omput ador; sof t wa re de de senvolv i mento 

d e a p l i c a ç õ e s; p r o g r a m a s d e fe r r a m e nt a s d e 

desenvolv i mento de apl ic aç ões; prog ra ma s de 

computador no domínio do desenvolv imento de 

aplicações, interfaces de utilizador e em ferramentas 

e ut i l i t á r io s de prog ra m aç ão; fer ra ment a s de 

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

descar regáveis para a c r iação de apl icações de 

sof tware móveis; sof tware de computador para 

ut i l i z aç ão c omo i nter fac e de prog ra maç ão de 

aplicações (API); software de computador para a 

criação de índices de informação, índices de sítios web 

e índices de outros recursos de informação; software 

de computador para a construção de aplicações web; 

programas de computador para executar programas 

de desenvolvimento e programas de aplicação num 

ambiente de desenvolvimento comum; hardware 

informático; equipamento de processamento de dados; 

periféricos informáticos, equipamento para entrada de 

dados; equipamento para saída de dados, equipamento 

pa ra a r ma z ena mento e t ra n sm i s são de dado s; 

software de gestão de dados e de gestão de bases de 

dados; software informático para desenvolvimento, 

c o m p i l a ç ã o e exe c u ç ã o d e o ut ro s p ro g r a m a s 

informáticos; programas informáticos para utilização 

no desenvolvimento de programas informáticos, 

linguagens de programação, conjuntos de ferramentas 

e compiladores; publicações descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203010

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pav i l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços 

de comunicação através de redes privadas virtuais 
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[VPN]; transmissão electrónica de dados; serviços 

de transmissão de in formação sobre apl icações 

via Internet; serviços de transmissão de ficheiros 

digitais; serviços de entrega electrónica de imagens 

e fotografias através de uma rede informática global; 

serviços de difusão de dados; serviços de difusão de 

aplicações de software; fornecimento de capacidade de 

transmissão de dados por fluxo contínuo a terceiros; 

difusão de material áudio e vídeo na Internet; serviços 

de difusão ao vivo; serviços de transmissão de vídeo 

a pedido; serviços de transmissão, difusão e recepção 

de áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento, texto 

e dados; transferência de dados através de serviços 

em l inha; transmissão de conteúdos mult imédia 

d i f u nd ido s at ravé s de rede s ele c t rón ic a s e de 

comunicações; fornecimento de acesso a redes de 

telecomunicações; fornecimento de acesso múltiplo 

de ut i l i zadores a redes in formát icas g loba is de 

informação para a transferência e divulgação de uma 

vasta gama de informação; fornecimento de acesso 

do uti l izador a software informático em redes de 

dados; fornecimento de acesso a sistemas operativos 

e aplicações informáticas hospedadas remotamente 

através da Internet; serviços de partilha peer-to-peer 

(P2P) (serviços de transmissão electrónica); serviço 

de fornecimento de fóruns e salas de conversação em 

linha; serviços de fornecimento de acesso a bases de 

dados; consulta de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203012

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pav i l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador; software 

informático; software de computador descarregável; 

programas de desenvolvimento de software para 

computadores; aplicações de software para negócios; 

software de aplicação; software de aplicação para 

computadores; aplicações de software informático 

descarregáveis; software aplicativo descarregável 

para telefones intel igentes; software informático 

para rastrear mudanças e modificações a software 

e pa ra ger i r proje c to s de de senvolv i mento de 

software; software informático e ferramentas de 

desenvolvimento de software para computadores 

para concepção e desenvolvimento de programas de 

código aberto e software proprietário; ferramentas 

de desenvolvimento de software para computadores; 

software informático de desenvolvimento de software 

de c omput ador; sof t wa re de de senvolv i mento 

d e a p l i c a ç õ e s; p r o g r a m a s d e fe r r a m e nt a s d e 

desenvolv i mento de apl ic aç ões; prog ra ma s de 

computador no domínio do desenvolv imento de 

aplicações, interfaces de utilizador e em ferramentas 

e ut i l i t á r io s de prog ra m aç ão; fer ra ment a s de 

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

descar regáveis para a c r iação de apl icações de 

sof tware móveis; sof tware de computador para 

ut i l i z aç ão c omo i nter fac e de prog ra maç ão de 

aplicações (API); software de computador para a 

criação de índices de informação, índices de sítios web 

e índices de outros recursos de informação; software 

de computador para a construção de aplicações web; 

programas de computador para executar programas 

de desenvolvimento e programas de aplicação num 

ambiente de desenvolvimento comum; hardware 

informático; equipamento de processamento de dados; 

periféricos informáticos, equipamento para entrada de 

dados; equipamento para saída de dados, equipamento 

pa ra a r ma z ena mento e t ra n sm i s são de dado s; 

software de gestão de dados e de gestão de bases de 

dados; software informático para desenvolvimento, 

c o m p i l a ç ã o e exe c u ç ã o d e o ut ro s p ro g r a m a s 

informáticos; programas informáticos para utilização 

no desenvolvimento de programas informáticos, 

linguagens de programação, conjuntos de ferramentas 

e compiladores; publicações descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203014

[220]  Data de pedido : 2022/11/03

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pav i l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços 

de comunicação através de redes privadas virtuais 

[VPN]; transmissão electrónica de dados; serviços 

de transmissão de in formação sobre apl icações 

via Internet; serviços de transmissão de ficheiros 

digitais; serviços de entrega electrónica de imagens 

e fotografias através de uma rede informática global; 

serviços de difusão de dados; serviços de difusão de 

aplicações de software; fornecimento de capacidade de 

transmissão de dados por fluxo contínuo a terceiros; 

difusão de material áudio e vídeo na Internet; serviços 

de difusão ao vivo; serviços de transmissão de vídeo 

a pedido; serviços de transmissão, difusão e recepção 

de áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento, texto 

e dados; transferência de dados através de serviços 

em l inha; transmissão de conteúdos mult imédia 

d i f u nd ido s at ravé s de rede s ele c t rón ic a s e de 

comunicações; fornecimento de acesso a redes de 

telecomunicações; fornecimento de acesso múltiplo 

de ut i l i zadores a redes in formát icas g loba is de 

informação para a transferência e divulgação de uma 

vasta gama de informação; fornecimento de acesso 

do uti l izador a software informático em redes de 

dados; fornecimento de acesso a sistemas operativos 

e aplicações informáticas hospedadas remotamente 

através da Internet; serviços de partilha peer-to-peer 

(P2P) (serviços de transmissão electrónica); serviço 

de fornecimento de fóruns e salas de conversação em 

linha; serviços de fornecimento de acesso a bases de 

dados; consulta de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203016

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203017

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : Shiseido Americas Corporation

  Endereço : 390 Madison Avenue, 15th Floor, New 

York, NY 10017 US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e preparações cosméticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203018

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : Shiseido Americas Corporation

  Endereço : 390 Madison Avenue, 15th Floor, New 

York, NY 10017 US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e preparações cosméticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203019

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

 AU CHON KIT

  Endereço : 14 3 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203020

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767
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 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203021

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203022

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

resorts  e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes self-service , 

restaurantes hot pot , restaurantes de grelhados, 

cantinas, snack-bars , bares de sashimi  e de 

sushi , balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

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

provisão de alimentos e bebidas para dine in , para 

take away  e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de 

reunião.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203023

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

 HOR SUI HA

  Endereço : 氹 7/C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203031

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

 CHAN IAT TAI

  Endereço : 氹 3 2/K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203032

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

186 8-16

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203033

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

186 8-16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203039

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : Six Continents Limited

  E n d e r e ç o : B r o a d w a t e r P a r k, D e n h a m, 

Buckinghamshire UB9 5HR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de health club (manutenção 

da for ma f í s ica), nomeada mente, for nec i mento 

de i n st r uç ão e con su lt ador ia nos dom í n ios de 

exercício físico e aulas de exercício físico a terceiros; 

fornecimento de equipamento de exercício f ísico; 

fornecimento de instalações para exercício físico e 

de fitness; serviços de personal trainer [treino físico]; 

exploração de instalações de golfe, ténis, natação, 

f itness, d iversão, entretenimento social e clubes 

de praia; serviços de fornecimento de manutenção 

da forma física e exercício f ísico, nomeadamente, 

instrução em ciclismo indoor, em ioga e em pilates, 

e instalações de f itness para os mesmos; serviços 

educativos, nomeadamente, real ização de aulas, 

s em i ná r io s, c on ferênc ia s, work shop s, ret i ro s, 

acampamentos e excursões nos domínios de saúde e 

bem-estar, nutrição, exercício físico, condicionamento 

f ísico, manutenção da forma f ísica, treino f ísico, 

beleza, cuidado da pele, gestão do estresse, arte, 

cultura, e culinária; gestão de operações de praias e 

de diversão; serviços de orientação pessoal [formação] 

nos domínios de dietas, saúde, e bem-estar; serviços 

de clube de membro privado e clube social privado 

(entretenimento); exploração de instalações de saúde e 

de fitness; fornecimento de consultadoria nos domínios 

de manutenção da forma física e bem-estar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203040

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : Six Continents Limited

  E n d e r e ç o : B r o a d w a t e r P a r k, D e n h a m, 

Buckinghamshire UB9 5HR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotéis, estâncias turísticas, 

ho sp e d agem, c lub e s s o c ia i s (for ne c i mento de 

alimentação e de bebidas) e alojamento temporário; 

ser v iços de i n for mação sobre hotéi s, estânc ias 

turísticas, hospedagem, clubes sociais e alojamento 

temporário; serviços de reservas de hotéis, estâncias 

turísticas, hospedagem, alojamento temporário e 

clubes sociais; serviços de clubes de membros privados 

e clubes sociais privados especificamente serviços de 

catering, de restaurante e bar, serviços de comidas 

e bebidas; serviços de infantários; marcações para 

restaurantes e refeições, banquetes e instalações para 

eventos sociais para ocasiões especiais; serviços de 

restaurante, bar, bar de cocktails, cafeteria, cafés, e 

snack-bares; serviços de catering; serviços de reservas 

de restaurantes; organização e fornecimento de 

instalações de uso geral para conferências, reuniões, 

eventos, convenções, eventos sociais, eventos de 
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clubes, bem-estar e exibições; aluguer de cadeiras, 

mesas, toalhas de mesa e copos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203041

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : Six Continents Limited

  E n d e r e ç o : B r o a d w a t e r P a r k, D e n h a m, 

Buckinghamshire UB9 5HR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de estações termais/spa; 

serviços de tratamento cosmético facial e corporal; 

serviços de saúde holística; serviços de terapia de 

meditação; ser v iços de acupressão; ser v iços de 

aromaterapia; serviços de cura energética (serviços 

de medicina alternativa); serviços de reiki; serviços 

de consultadoria e de aconselhamento nos domínios 

de nutrição, saúde, bem-estar, beleza, cuidado da 

pele, e gestão do estresse; salões para os cuidados do 

cabelo e da pele; serviços de manicura e pedicure; 

serv iços cosméticos para os cu idados do corpo; 

serviços de tratamento cosmético facial; serviços de 

sauna; serviços de aconselhamento sobre nutrição; 

consultadoria nutricional; salões para os cuidados 

da pele; serviços de salões de beleza; serviços de 

massagens; fornecimento de informação nos domínios 

de nutrição, bem-estar, prevenção da doença, beleza, 

cuidado da pele; serviços de depilação cosmética a 

cera; realização de reservas e marcações para terceiros 

para tratamentos de beleza em estações termais/spa; 

operações de estações termais/spa; fornecimento de 

consultadoria nos domínios de nutrição, saúde, aptidão 

mental e gestão do estresse.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203042

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

 Lei Ka Hong Carlos

  Endereço : 40 1 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203043

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

 Lei Ka Hong Carlos

  Endereço : 40 1 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203044

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

resorts  e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes self-service , 

restaurantes hot pot , restaurantes de grelhados, 

cantinas, snack-bars , bares de sashimi  e de 

sushi , balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

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

provisão de alimentos e bebidas para dine in , para 
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take away  e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de 

reunião.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203045

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

resorts  e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes self-service , 

restaurantes hot pot , restaurantes de grelhados, 

cantinas, snack-bars , bares de sashimi  e de 

sushi , balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

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

provisão de alimentos e bebidas para dine in , para 

take away  e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de 

reunião.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203046

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

resorts  e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes self-service , 

restaurantes hot pot , restaurantes de grelhados, 

cantinas, snack-bars , bares de sashimi  e de 

sushi , balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

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

provisão de alimentos e bebidas para dine in , para 

take away  e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de 

reunião.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203047

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

resorts  e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes self-service , 

restaurantes hot pot , restaurantes de grelhados, 

cantinas, snack-bars , bares de sashimi  e de 

sushi , balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

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

provisão de alimentos e bebidas para dine in , para 

take away  e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de 

reunião.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203048

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Bebidas medicinas; chá medicinal; 

infusões medicinais; bebidas de ervas medicinais; 

bebidas tónicas medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203049

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas 

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto; 

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz; 

bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e 

sumos de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas 

de ervas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de 

legumes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de 

grãos; xarope, pós, extractos, concentrados à base de 

soja, à base de frutas, à base de vegetais, à base de 

ervas, à base de cereais, à base de legumes, à base de 

noz, e à base de grãos e outros preparados para fazer 

bebidas não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; 

bebidas não-alcoólicas contendo sumos à base de 

plantas, nomeadamente, sumos de grãos de soja, sumos 

de arroz, sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos 

de amêndoa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; 

extractos não alcoólicos à base de plantas utilizadas 

na preparação de bebidas, nomeadamente extractos 

de grãos de soja, extractos de arroz, extractos de 

feijão preto, extractos de coco, extractos de amêndoa, 

extractos de sésamo, e extractos de aveia; bebidas 

de sumo de plantas não-alcoólicas, nomeadamente 

bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas de feijão 

preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, bebidas 

de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base de aveia 

(não sendo sucedâneos do leite); bebidas energéticas 

naturais à base de aveia; bebidas à base de aveia para 

o pequeno-almoço; bebidas de fruta à base de aveia; 

smoothies à base de aveia; refr igerantes; cerveja, 

cer veja leve (a le) e cer veja preta (por ter); água 

mineral, destilada e aerada; preparados para fazer 

bebidas; bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203050

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro dut o s : C a fé; b eb id a s à b a s e d e c a fé; 

sucedâneos do café; bebidas à base de café contendo 

sucedâneos do leite; bebidas de cacau e chocolate; 

chá; bebida à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; 

sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; 

prepa raç ões fe it a s a pa r t i r de aveia; produtos 

alimentares derivados de cereais e grãos; alimentos 

e comida à base de aveia; farinha de aveia, flocos de 

aveia; cereais transformados; cereais para pequeno-

-a lmoço; barras de cereais e barras energét icas; 

cereais em pó; flocos de aveia; snacks à base de grãos; 

snacks à base de cereais; snack e aperitivos feitos 

a partir de cereais; misturas para bolos à base de 

aveia, misturas de biscoitos à base de aveia; pão; 

biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e confeitaria; 

gelados; mel; melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

maionese; sorvete; sucedâneos de gelado; gelado feito 

de substitutos do leite; gelado não lácteo; gelado à 

base de aveia; gelado à base de soja; iogurte congelado 

feito de substitutos do leite; iogurte congelado não 

lácteo; creme inglês; creme inglês à base de aveia; 

panquecas (crepes); waf f les (gaufres); massa de 

panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base 

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em 

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de 

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá 

e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base 

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de 

plantas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203051

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite à base de plantas; leite de planta; 

leite à base de plantas e substitutos lácteos; bebidas 

de leite; bebidas lácteas com elevado teor de leite; 

leite à base de nozes; leite de arroz; bebidas à base de 

leite de arroz; leite à base de legumes; leite de trigo; 

bebidas à base de leite de trigo; leite de aveia; bebidas 

à base de leite de aveia; leite de grãos; bebidas à base 

de leite de grãos; leite de coco; bebidas à base de leite 

de coco; leite de amêndoas; bebidas à base de leite 

de amêndoas; leite de soja; bebidas à base de leite de 

soja; queijo à base de aveia; iogurte à base de aveia; 

conservas à base de aveia (produtos lácteos); pudins 

e sobremesas lácteos à base de aveia; dips à base 

de aveia (produtos lácteos); produtos alimentares 

derivados de grãos, legumes, ervas, frutas ou vegetais 

(produtos lácteos); substitutos lácteos; substitutos 

de produtos lácteos; substitutos do leite contendo 

aveia; bebidas à base de aveia para utilização como 

substituto do leite; bebidas à base de substitutos do 

leite; bebidas à base de aveia com sabor a fruta para 

utilização como substituto do leite; bebidas à base 

de substitutos do leite contendo café; substitutos 

do iogurte; substitutos do iogurte contendo aveia; 

substituto do iogurte à base de aveia; substitutos de 

natas ácidas; substitutos de natas ácidas contendo 

aveia; substitutos de natas; substitutos de smetana (nata 

azeda); substitutos de nata contendo aveia; substitutos 

de smetana (nata azeda) contendo aveia; branqueador 

de ca fé não à base de produtos lác teos; nata e 

branqueador de café de cozinha à base de aveia; nata 

à base de vegetais; substitutos de manteiga; substitutos 

da margarina; substitutos da manteiga à base de aveia; 

substitutos das margarinas à base de aveia; sucedâneos 

de queijo; queijo à base de aveia; substituto do leite 

em pó; iogurte; leites à base de plantas carbonatadas; 

substitutos do leite carbonatados; carnes; peixe (não 

vivo); aves domésticas; geleias comestíveis, doces 

(geleia s), c ompotas; ovos; tof u; sub-produtos e 

aperitivos de tofu; tofu de ovo à base de plantas; tofu 

de ovo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203052

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas 

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto; 

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz; 

bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e 

sumos de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas 

de ervas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de 

legumes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de 

grãos; xarope, pós, extractos, concentrados à base de 

soja, à base de frutas, à base de vegetais, à base de 

ervas, à base de cereais, à base de legumes, à base de 

noz, e à base de grãos e outros preparados para fazer 

bebidas não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; 

bebidas não-alcoólicas contendo sumos à base de 

plantas, nomeadamente, sumos de grãos de soja, sumos 

de arroz, sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos 

de amêndoa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; 

extractos não alcoólicos à base de plantas utilizadas 

na preparação de bebidas, nomeadamente extractos 

de grãos de soja, extractos de arroz, extractos de 

feijão preto, extractos de coco, extractos de amêndoa, 

extractos de sésamo, e extractos de aveia; bebidas 

de sumo de plantas não-alcoólicas, nomeadamente 

bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas de feijão 

preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, bebidas 

de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base de aveia 

(não sendo sucedâneos do leite); bebidas energéticas 

naturais à base de aveia; bebidas à base de aveia para 

o pequeno-almoço; bebidas de fruta à base de aveia; 

smoothies à base de aveia; refr igerantes; cerveja, 

cer veja leve (a le) e cer veja preta (por ter); água 

mineral, destilada e aerada; preparados para fazer 

bebidas; bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203053

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro dut o s : C a fé; b eb id a s à b a s e d e c a fé; 

sucedâneos do café; bebidas à base de café contendo 

sucedâneos do leite; bebidas de cacau e chocolate; 

chá; bebida à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; 

sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; 

prepa raç ões fe it a s a pa r t i r de aveia; produtos 

alimentares derivados de cereais e grãos; alimentos 

e comida à base de aveia; farinha de aveia, flocos de 

aveia; cereais transformados; cereais para pequeno-

-a lmoço; barras de cereais e barras energét icas; 

cereais em pó; flocos de aveia; snacks à base de grãos; 

snacks à base de cereais; snack e aperitivos feitos 

a partir de cereais; misturas para bolos à base de 

aveia, misturas de biscoitos à base de aveia; pão; 

biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e confeitaria; 

gelados; mel; melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

maionese; sorvete; sucedâneos de gelado; gelado feito 

de substitutos do leite; gelado não lácteo; gelado à 

base de aveia; gelado à base de soja; iogurte congelado 

feito de substitutos do leite; iogurte congelado não 

lácteo; creme inglês; creme inglês à base de aveia; 

panquecas (crepes); waf f les (gaufres); massa de 

panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base 

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em 

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de 

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá 

e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base 

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de 

plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203054

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite à base de plantas; leite de planta; 

leite à base de plantas e substitutos lácteos; bebidas 

de leite; bebidas lácteas com elevado teor de leite; 

leite à base de nozes; leite de arroz; bebidas à base de 

leite de arroz; leite à base de legumes; leite de trigo; 

bebidas à base de leite de trigo; leite de aveia; bebidas 

à base de leite de aveia; leite de grãos; bebidas à base 

de leite de grãos; leite de coco; bebidas à base de leite 

de coco; leite de amêndoas; bebidas à base de leite 

de amêndoas; leite de soja; bebidas à base de leite de 

soja; queijo à base de aveia; iogurte à base de aveia; 

conservas à base de aveia (produtos lácteos); pudins 

e sobremesas lácteos à base de aveia; dips à base 

de aveia (produtos lácteos); produtos alimentares 

derivados de grãos, legumes, ervas, frutas ou vegetais 

(produtos lácteos); substitutos lácteos; substitutos 

de produtos lácteos; substitutos do leite contendo 

aveia; bebidas à base de aveia para utilização como 

substituto do leite; bebidas à base de substitutos do 

leite; bebidas à base de aveia com sabor a fruta para 

utilização como substituto do leite; bebidas à base 

de substitutos do leite contendo café; substitutos 

do iogurte; substitutos do iogurte contendo aveia; 

substituto do iogurte à base de aveia; substitutos de 

natas ácidas; substitutos de natas ácidas contendo 

aveia; substitutos de natas; substitutos de smetana (nata 

azeda); substitutos de nata contendo aveia; substitutos 

de smetana (nata azeda) contendo aveia; branqueador 

de ca fé não à base de produtos lác teos; nata e 

branqueador de café de cozinha à base de aveia; nata 

à base de vegetais; substitutos de manteiga; substitutos 

da margarina; substitutos da manteiga à base de aveia; 

substitutos das margarinas à base de aveia; sucedâneos 

de queijo; queijo à base de aveia; substituto do leite 

em pó; iogurte; leites à base de plantas carbonatadas; 

substitutos do leite carbonatados; carnes; peixe (não 

vivo); aves domésticas; geleias comestíveis, doces 

(geleia s), c ompotas; ovos; tof u; sub-produtos e 

aperitivos de tofu; tofu de ovo à base de plantas; tofu 

de ovo.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203055

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas 

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto; 

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz; 

bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e 

sumos de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas 

de ervas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de 

legumes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de 

grãos; xarope, pós, extractos, concentrados à base de 

soja, à base de frutas, à base de vegetais, à base de 

ervas, à base de cereais, à base de legumes, à base de 

noz, e à base de grãos e outros preparados para fazer 

bebidas não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; 

bebidas não-alcoólicas contendo sumos à base de 

plantas, nomeadamente, sumos de grãos de soja, sumos 

de arroz, sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos 

de amêndoa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; 

extractos não alcoólicos à base de plantas utilizadas 

na preparação de bebidas, nomeadamente extractos 

de grãos de soja, extractos de arroz, extractos de 

feijão preto, extractos de coco, extractos de amêndoa, 

extractos de sésamo, e extractos de aveia; bebidas 

de sumo de plantas não-alcoólicas, nomeadamente 

bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas de feijão 

preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, bebidas 

de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base de aveia 

(não sendo sucedâneos do leite); bebidas energéticas 

naturais à base de aveia; bebidas à base de aveia para 

o pequeno-almoço; bebidas de fruta à base de aveia; 

smoothies à base de aveia; refr igerantes; cerveja, 

cer veja leve (a le) e cer veja preta (por ter); água 

mineral, destilada e aerada; preparados para fazer 

bebidas; bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203056

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro dut o s : C a fé; b eb id a s à b a s e d e c a fé; 

sucedâneos do café; bebidas à base de café contendo 

sucedâneos do leite; bebidas de cacau e chocolate; 

chá; bebida à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; 

sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; 

prepa raç ões fe it a s a pa r t i r de aveia; produtos 

alimentares derivados de cereais e grãos; alimentos 

e comida à base de aveia; farinha de aveia, flocos de 

aveia; cereais transformados; cereais para pequeno-

-a lmoço; barras de cereais e barras energét icas; 

cereais em pó; flocos de aveia; snacks à base de grãos; 

snacks à base de cereais; snack e aperitivos feitos 

a partir de cereais; misturas para bolos à base de 

aveia, misturas de biscoitos à base de aveia; pão; 

biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e confeitaria; 

gelados; mel; melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

maionese; sorvete; sucedâneos de gelado; gelado feito 

de substitutos do leite; gelado não lácteo; gelado à 

base de aveia; gelado à base de soja; iogurte congelado 

feito de substitutos do leite; iogurte congelado não 

lácteo; creme inglês; creme inglês à base de aveia; 

panquecas (crepes); waf f les (gaufres); massa de 

panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base 

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em 

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de 

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá 

e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base 

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de 

plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203057

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited
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  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas 

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto; 

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz; 

bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e 

sumos de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas 

de ervas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de 

legumes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de 

grãos; xarope, pós, extractos, concentrados à base de 

soja, à base de frutas, à base de vegetais, à base de 

ervas, à base de cereais, à base de legumes, à base de 

noz, e à base de grãos e outros preparados para fazer 

bebidas não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; 

bebidas não-alcoólicas contendo sumos à base de 

plantas, nomeadamente, sumos de grãos de soja, sumos 

de arroz, sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos 

de amêndoa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; 

extractos não alcoólicos à base de plantas utilizadas 

na preparação de bebidas, nomeadamente extractos 

de grãos de soja, extractos de arroz, extractos de 

feijão preto, extractos de coco, extractos de amêndoa, 

extractos de sésamo, e extractos de aveia; bebidas 

de sumo de plantas não-alcoólicas, nomeadamente 

bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas de feijão 

preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, bebidas 

de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base de aveia 

(não sendo sucedâneos do leite); bebidas energéticas 

naturais à base de aveia; bebidas à base de aveia para 

o pequeno-almoço; bebidas de fruta à base de aveia; 

smoothies à base de aveia; refr igerantes; cerveja, 

cer veja leve (a le) e cer veja preta (por ter); água 

mineral, destilada e aerada; preparados para fazer 

bebidas; bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203058

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro dut o s : C a fé; b eb id a s à b a s e d e c a fé; 

sucedâneos do café; bebidas à base de café contendo 

sucedâneos do leite; bebidas de cacau e chocolate; 

chá; bebida à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; 

sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; 

prepa raç ões fe it a s a pa r t i r de aveia; produtos 

alimentares derivados de cereais e grãos; alimentos 

e comida à base de aveia; farinha de aveia, flocos de 

aveia; cereais transformados; cereais para pequeno-

-a lmoço; barras de cereais e barras energét icas; 

cereais em pó; flocos de aveia; snacks à base de grãos; 

snacks à base de cereais; snack e aperitivos feitos 

a partir de cereais; misturas para bolos à base de 

aveia, misturas de biscoitos à base de aveia; pão; 

biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e confeitaria; 

gelados; mel; melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

maionese; sorvete; sucedâneos de gelado; gelado feito 

de substitutos do leite; gelado não lácteo; gelado à 

base de aveia; gelado à base de soja; iogurte congelado 

feito de substitutos do leite; iogurte congelado não 

lácteo; creme inglês; creme inglês à base de aveia; 

panquecas (crepes); waf f les (gaufres); massa de 

panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base 

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em 

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de 

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá 

e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base 

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de 

plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203059

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite à base de plantas; leite de planta; 

leite à base de plantas e substitutos lácteos; bebidas 
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de leite; bebidas lácteas com elevado teor de leite; 

leite à base de nozes; leite de arroz; bebidas à base de 

leite de arroz; leite à base de legumes; leite de trigo; 

bebidas à base de leite de trigo; leite de aveia; bebidas 

à base de leite de aveia; leite de grãos; bebidas à base 

de leite de grãos; leite de coco; bebidas à base de leite 

de coco; leite de amêndoas; bebidas à base de leite 

de amêndoas; leite de soja; bebidas à base de leite de 

soja; queijo à base de aveia; iogurte à base de aveia; 

conservas à base de aveia (produtos lácteos); pudins 

e sobremesas lácteos à base de aveia; dips à base 

de aveia (produtos lácteos); produtos alimentares 

derivados de grãos, legumes, ervas, frutas ou vegetais 

(produtos lácteos); substitutos lácteos; substitutos 

de produtos lácteos; substitutos do leite contendo 

aveia; bebidas à base de aveia para utilização como 

substituto do leite; bebidas à base de substitutos do 

leite; bebidas à base de aveia com sabor a fruta para 

utilização como substituto do leite; bebidas à base 

de substitutos do leite contendo café; substitutos 

do iogurte; substitutos do iogurte contendo aveia; 

substituto do iogurte à base de aveia; substitutos de 

natas ácidas; substitutos de natas ácidas contendo 

aveia; substitutos de natas; substitutos de smetana (nata 

azeda); substitutos de nata contendo aveia; substitutos 

de smetana (nata azeda) contendo aveia; branqueador 

de ca fé não à base de produtos lác teos; nata e 

branqueador de café de cozinha à base de aveia; nata 

à base de vegetais; substitutos de manteiga; substitutos 

da margarina; substitutos da manteiga à base de aveia; 

substitutos das margarinas à base de aveia; sucedâneos 

de queijo; queijo à base de aveia; substituto do leite 

em pó; iogurte; leites à base de plantas carbonatadas; 

substitutos do leite carbonatados; carnes; peixe (não 

vivo); aves domésticas; geleias comestíveis, doces 

(geleia s), c ompotas; ovos; tof u; sub-produtos e 

aperitivos de tofu; tofu de ovo à base de plantas; tofu 

de ovo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203060

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas 

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto; 

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz; 

bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e 

sumos de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas 

de ervas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de 

legumes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de 

grãos; xarope, pós, extractos, concentrados à base de 

soja, à base de frutas, à base de vegetais, à base de 

ervas, à base de cereais, à base de legumes, à base de 

noz, e à base de grãos e outros preparados para fazer 

bebidas não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; 

bebidas não-alcoólicas contendo sumos à base de 

plantas, nomeadamente, sumos de grãos de soja, sumos 

de arroz, sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos 

de amêndoa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; 

extractos não alcoólicos à base de plantas utilizadas 

na preparação de bebidas, nomeadamente extractos 

de grãos de soja, extractos de arroz, extractos de 

feijão preto, extractos de coco, extractos de amêndoa, 

extractos de sésamo, e extractos de aveia; bebidas 

de sumo de plantas não-alcoólicas, nomeadamente 

bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas de feijão 

preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, bebidas 

de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base de aveia 

(não sendo sucedâneos do leite); bebidas energéticas 

naturais à base de aveia; bebidas à base de aveia para 

o pequeno-almoço; bebidas de fruta à base de aveia; 

smoothies à base de aveia; refr igerantes; cerveja, 

cer veja leve (a le) e cer veja preta (por ter); água 

mineral, destilada e aerada; preparados para fazer 

bebidas; bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203061

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro dut o s : C a fé; b eb id a s à b a s e d e c a fé; 

sucedâneos do café; bebidas à base de café contendo 

sucedâneos do leite; bebidas de cacau e chocolate; 

chá; bebida à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; 

sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; 

prepa raç ões fe it a s a pa r t i r de aveia; produtos 

alimentares derivados de cereais e grãos; alimentos 

e comida à base de aveia; farinha de aveia, flocos de 

aveia; cereais transformados; cereais para pequeno-

-a lmoço; barras de cereais e barras energét icas; 

cereais em pó; flocos de aveia; snacks à base de grãos; 

snacks à base de cereais; snack e aperitivos feitos 

a partir de cereais; misturas para bolos à base de 

aveia, misturas de biscoitos à base de aveia; pão; 

biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e confeitaria; 

gelados; mel; melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

maionese; sorvete; sucedâneos de gelado; gelado feito 

de substitutos do leite; gelado não lácteo; gelado à 

base de aveia; gelado à base de soja; iogurte congelado 

feito de substitutos do leite; iogurte congelado não 

lácteo; creme inglês; creme inglês à base de aveia; 

panquecas (crepes); waf f les (gaufres); massa de 

panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base 

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em 

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de 

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá 

e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base 

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de 

plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203062

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite à base de plantas; leite de planta; 

leite à base de plantas e substitutos lácteos; bebidas 

de leite; bebidas lácteas com elevado teor de leite; 

leite à base de nozes; leite de arroz; bebidas à base de 

leite de arroz; leite à base de legumes; leite de trigo; 

bebidas à base de leite de trigo; leite de aveia; bebidas 

à base de leite de aveia; leite de grãos; bebidas à base 

de leite de grãos; leite de coco; bebidas à base de leite 

de coco; leite de amêndoas; bebidas à base de leite 

de amêndoas; leite de soja; bebidas à base de leite de 

soja; queijo à base de aveia; iogurte à base de aveia; 

conservas à base de aveia (produtos lácteos); pudins 

e sobremesas lácteos à base de aveia; dips à base 

de aveia (produtos lácteos); produtos alimentares 

derivados de grãos, legumes, ervas, frutas ou vegetais 

(produtos lácteos); substitutos lácteos; substitutos 

de produtos lácteos; substitutos do leite contendo 

aveia; bebidas à base de aveia para utilização como 

substituto do leite; bebidas à base de substitutos do 

leite; bebidas à base de aveia com sabor a fruta para 

utilização como substituto do leite; bebidas à base 

de substitutos do leite contendo café; substitutos 

do iogurte; substitutos do iogurte contendo aveia; 

substituto do iogurte à base de aveia; substitutos de 

natas ácidas; substitutos de natas ácidas contendo 

aveia; substitutos de natas; substitutos de smetana (nata 

azeda); substitutos de nata contendo aveia; substitutos 

de smetana (nata azeda) contendo aveia; branqueador 

de ca fé não à base de produtos lác teos; nata e 

branqueador de café de cozinha à base de aveia; nata 

à base de vegetais; substitutos de manteiga; substitutos 

da margarina; substitutos da manteiga à base de aveia; 

substitutos das margarinas à base de aveia; sucedâneos 

de queijo; queijo à base de aveia; substituto do leite 

em pó; iogurte; leites à base de plantas carbonatadas; 

substitutos do leite carbonatados; carnes; peixe (não 

vivo); aves domésticas; geleias comestíveis, doces 

(geleia s), c ompotas; ovos; tof u; sub-produtos e 

aperitivos de tofu; tofu de ovo à base de plantas; tofu 

de ovo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203063

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas 

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto; 

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz; 

bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e 

sumos de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas 

de ervas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de 

legumes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de 

grãos; xarope, pós, extractos, concentrados à base de 

soja, à base de frutas, à base de vegetais, à base de 

ervas, à base de cereais, à base de legumes, à base de 

noz, e à base de grãos e outros preparados para fazer 

bebidas não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; 

bebidas não-alcoólicas contendo sumos à base de 

plantas, nomeadamente, sumos de grãos de soja, sumos 

de arroz, sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos 

de amêndoa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; 

extractos não alcoólicos à base de plantas utilizadas 

na preparação de bebidas, nomeadamente extractos 

de grãos de soja, extractos de arroz, extractos de 

feijão preto, extractos de coco, extractos de amêndoa, 

extractos de sésamo, e extractos de aveia; bebidas 

de sumo de plantas não-alcoólicas, nomeadamente 

bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas de feijão 

preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, bebidas 

de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base de aveia 

(não sendo sucedâneos do leite); bebidas energéticas 

naturais à base de aveia; bebidas à base de aveia para 

o pequeno-almoço; bebidas de fruta à base de aveia; 

smoothies à base de aveia; refr igerantes; cerveja, 

cer veja leve (a le) e cer veja preta (por ter); água 

mineral, destilada e aerada; preparados para fazer 

bebidas; bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203064

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro dut o s : C a fé; b eb id a s à b a s e d e c a fé; 

sucedâneos do café; bebidas à base de café contendo 

sucedâneos do leite; bebidas de cacau e chocolate; 

chá; bebida à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; 

sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; 

prepa raç ões fe it a s a pa r t i r de aveia; produtos 

alimentares derivados de cereais e grãos; alimentos 

e comida à base de aveia; farinha de aveia, flocos de 

aveia; cereais transformados; cereais para pequeno-

-a lmoço; barras de cereais e barras energét icas; 

cereais em pó; flocos de aveia; snacks à base de grãos; 

snacks à base de cereais; snack e aperitivos feitos 

a partir de cereais; misturas para bolos à base de 

aveia, misturas de biscoitos à base de aveia; pão; 

biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e confeitaria; 

gelados; mel; melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

maionese; sorvete; sucedâneos de gelado; gelado feito 

de substitutos do leite; gelado não lácteo; gelado à 

base de aveia; gelado à base de soja; iogurte congelado 

feito de substitutos do leite; iogurte congelado não 

lácteo; creme inglês; creme inglês à base de aveia; 

panquecas (crepes); waf f les (gaufres); massa de 

panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base 

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em 

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de 

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá 

e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base 

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de 

plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203065

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : Leite à base de plantas; leite de planta; 

leite à base de plantas e substitutos lácteos; bebidas 

de leite; bebidas lácteas com elevado teor de leite; 

leite à base de nozes; leite de arroz; bebidas à base de 

leite de arroz; leite à base de legumes; leite de trigo; 

bebidas à base de leite de trigo; leite de aveia; bebidas 

à base de leite de aveia; leite de grãos; bebidas à base 

de leite de grãos; leite de coco; bebidas à base de leite 

de coco; leite de amêndoas; bebidas à base de leite 

de amêndoas; leite de soja; bebidas à base de leite de 

soja; queijo à base de aveia; iogurte à base de aveia; 

conservas à base de aveia (produtos lácteos); pudins 

e sobremesas lácteos à base de aveia; dips à base 

de aveia (produtos lácteos); produtos alimentares 

derivados de grãos, legumes, ervas, frutas ou vegetais 

(produtos lácteos); substitutos lácteos; substitutos 

de produtos lácteos; substitutos do leite contendo 

aveia; bebidas à base de aveia para utilização como 

substituto do leite; bebidas à base de substitutos do 

leite; bebidas à base de aveia com sabor a fruta para 

utilização como substituto do leite; bebidas à base 

de substitutos do leite contendo café; substitutos 

do iogurte; substitutos do iogurte contendo aveia; 

substituto do iogurte à base de aveia; substitutos de 

natas ácidas; substitutos de natas ácidas contendo 

aveia; substitutos de natas; substitutos de smetana (nata 

azeda); substitutos de nata contendo aveia; substitutos 

de smetana (nata azeda) contendo aveia; branqueador 

de ca fé não à base de produtos lác teos; nata e 

branqueador de café de cozinha à base de aveia; nata 

à base de vegetais; substitutos de manteiga; substitutos 

da margarina; substitutos da manteiga à base de aveia; 

substitutos das margarinas à base de aveia; sucedâneos 

de queijo; queijo à base de aveia; substituto do leite 

em pó; iogurte; leites à base de plantas carbonatadas; 

substitutos do leite carbonatados; carnes; peixe (não 

vivo); aves domésticas; geleias comestíveis, doces 

(geleia s), c ompotas; ovos; tof u; sub-produtos e 

aperitivos de tofu; tofu de ovo à base de plantas; tofu 

de ovo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203066

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas 

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto; 

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz; 

bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e 

sumos de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas 

de ervas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de 

legumes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de 

grãos; xarope, pós, extractos, concentrados à base de 

soja, à base de frutas, à base de vegetais, à base de 

ervas, à base de cereais, à base de legumes, à base de 

noz, e à base de grãos e outros preparados para fazer 

bebidas não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; 

bebidas não-alcoólicas contendo sumos à base de 

plantas, nomeadamente, sumos de grãos de soja, sumos 

de arroz, sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos 

de amêndoa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; 

extractos não alcoólicos à base de plantas utilizadas 

na preparação de bebidas, nomeadamente extractos 

de grãos de soja, extractos de arroz, extractos de 

feijão preto, extractos de coco, extractos de amêndoa, 

extractos de sésamo, e extractos de aveia; bebidas 

de sumo de plantas não-alcoólicas, nomeadamente 

bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas de feijão 

preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, bebidas 

de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base de aveia 

(não sendo sucedâneos do leite); bebidas energéticas 

naturais à base de aveia; bebidas à base de aveia para 

o pequeno-almoço; bebidas de fruta à base de aveia; 

smoothies à base de aveia; refr igerantes; cerveja, 

cer veja leve (a le) e cer veja preta (por ter); água 

mineral, destilada e aerada; preparados para fazer 

bebidas; bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203067

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited
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  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro dut o s : C a fé; b eb id a s à b a s e d e c a fé; 

sucedâneos do café; bebidas à base de café contendo 

sucedâneos do leite; bebidas de cacau e chocolate; 

chá; bebida à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; 

sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; 

prepa raç ões fe it a s a pa r t i r de aveia; produtos 

alimentares derivados de cereais e grãos; alimentos 

e comida à base de aveia; farinha de aveia, flocos de 

aveia; cereais transformados; cereais para pequeno-

-a lmoço; barras de cereais e barras energét icas; 

cereais em pó; flocos de aveia; snacks à base de grãos; 

snacks à base de cereais; snack e aperitivos feitos 

a partir de cereais; misturas para bolos à base de 

aveia, misturas de biscoitos à base de aveia; pão; 

biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e confeitaria; 

gelados; mel; melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

maionese; sorvete; sucedâneos de gelado; gelado feito 

de substitutos do leite; gelado não lácteo; gelado à 

base de aveia; gelado à base de soja; iogurte congelado 

feito de substitutos do leite; iogurte congelado não 

lácteo; creme inglês; creme inglês à base de aveia; 

panquecas (crepes); waf f les (gaufres); massa de 

panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base 

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em 

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de 

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá 

e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base 

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de 

plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203068

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite à base de plantas; leite de planta; 

leite à base de plantas e substitutos lácteos; bebidas 

de leite; bebidas lácteas com elevado teor de leite; 

leite à base de nozes; leite de arroz; bebidas à base de 

leite de arroz; leite à base de legumes; leite de trigo; 

bebidas à base de leite de trigo; leite de aveia; bebidas 

à base de leite de aveia; leite de grãos; bebidas à base 

de leite de grãos; leite de coco; bebidas à base de leite 

de coco; leite de amêndoas; bebidas à base de leite 

de amêndoas; leite de soja; bebidas à base de leite de 

soja; queijo à base de aveia; iogurte à base de aveia; 

conservas à base de aveia (produtos lácteos); pudins 

e sobremesas lácteos à base de aveia; dips à base 

de aveia (produtos lácteos); produtos alimentares 

derivados de grãos, legumes, ervas, frutas ou vegetais 

(produtos lácteos); substitutos lácteos; substitutos 

de produtos lácteos; substitutos do leite contendo 

aveia; bebidas à base de aveia para utilização como 

substituto do leite; bebidas à base de substitutos do 

leite; bebidas à base de aveia com sabor a fruta para 

utilização como substituto do leite; bebidas à base 

de substitutos do leite contendo café; substitutos 

do iogurte; substitutos do iogurte contendo aveia; 

substituto do iogurte à base de aveia; substitutos de 

natas ácidas; substitutos de natas ácidas contendo 

aveia; substitutos de natas; substitutos de smetana (nata 

azeda); substitutos de nata contendo aveia; substitutos 

de smetana (nata azeda) contendo aveia; branqueador 

de ca fé não à base de produtos lác teos; nata e 

branqueador de café de cozinha à base de aveia; nata 

à base de vegetais; substitutos de manteiga; substitutos 

da margarina; substitutos da manteiga à base de aveia; 

substitutos das margarinas à base de aveia; sucedâneos 

de queijo; queijo à base de aveia; substituto do leite 

em pó; iogurte; leites à base de plantas carbonatadas; 

substitutos do leite carbonatados; carnes; peixe (não 

vivo); aves domésticas; geleias comestíveis, doces 

(geleia s), c ompotas; ovos; tof u; sub-produtos e 

aperitivos de tofu; tofu de ovo à base de plantas; tofu 

de ovo.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203069

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas 

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto; 

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz; 

bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e 

sumos de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas 

de ervas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de 

legumes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de 

grãos; xarope, pós, extractos, concentrados à base de 

soja, à base de frutas, à base de vegetais, à base de 

ervas, à base de cereais, à base de legumes, à base de 

noz, e à base de grãos e outros preparados para fazer 

bebidas não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; 

bebidas não-alcoólicas contendo sumos à base de 

plantas, nomeadamente, sumos de grãos de soja, sumos 

de arroz, sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos 

de amêndoa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; 

extractos não alcoólicos à base de plantas utilizadas 

na preparação de bebidas, nomeadamente extractos 

de grãos de soja, extractos de arroz, extractos de 

feijão preto, extractos de coco, extractos de amêndoa, 

extractos de sésamo, e extractos de aveia; bebidas 

de sumo de plantas não-alcoólicas, nomeadamente 

bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas de feijão 

preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, bebidas 

de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base de aveia 

(não sendo sucedâneos do leite); bebidas energéticas 

naturais à base de aveia; bebidas à base de aveia para 

o pequeno-almoço; bebidas de fruta à base de aveia; 

smoothies à base de aveia; refr igerantes; cerveja, 

cer veja leve (a le) e cer veja preta (por ter); água 

mineral, destilada e aerada; preparados para fazer 

bebidas; bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203070

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro dut o s : C a fé; b eb id a s à b a s e d e c a fé; 

sucedâneos do café; bebidas à base de café contendo 

sucedâneos do leite; bebidas de cacau e chocolate; 

chá; bebida à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; 

sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; 

prepa raç ões fe it a s a pa r t i r de aveia; produtos 

alimentares derivados de cereais e grãos; alimentos 

e comida à base de aveia; farinha de aveia, flocos de 

aveia; cereais transformados; cereais para pequeno-

-a lmoço; barras de cereais e barras energét icas; 

cereais em pó; flocos de aveia; snacks à base de grãos; 

snacks à base de cereais; snack e aperitivos feitos 

a partir de cereais; misturas para bolos à base de 

aveia, misturas de biscoitos à base de aveia; pão; 

biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e confeitaria; 

gelados; mel; melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

maionese; sorvete; sucedâneos de gelado; gelado feito 

de substitutos do leite; gelado não lácteo; gelado à 

base de aveia; gelado à base de soja; iogurte congelado 

feito de substitutos do leite; iogurte congelado não 

lácteo; creme inglês; creme inglês à base de aveia; 

panquecas (crepes); waf f les (gaufres); massa de 

panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base 

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em 

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de 

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá 

e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base 

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de 

plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203071

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

[730]  Requerente : 
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 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas 

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto; 

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz; 

bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e 

sumos de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas 

de ervas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de 

legumes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de 

grãos; xarope, pós, extractos, concentrados à base de 

soja, à base de frutas, à base de vegetais, à base de 

ervas, à base de cereais, à base de legumes, à base de 

noz, e à base de grãos e outros preparados para fazer 

bebidas não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; 

bebidas não-alcoólicas contendo sumos à base de 

plantas, nomeadamente, sumos de grãos de soja, sumos 

de arroz, sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos 

de amêndoa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; 

extractos não alcoólicos à base de plantas utilizadas 

na preparação de bebidas, nomeadamente extractos 

de grãos de soja, extractos de arroz, extractos de 

feijão preto, extractos de coco, extractos de amêndoa, 

extractos de sésamo, e extractos de aveia; bebidas 

de sumo de plantas não-alcoólicas, nomeadamente 

bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas de feijão 

preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, bebidas 

de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base de aveia 

(não sendo sucedâneos do leite); bebidas energéticas 

naturais à base de aveia; bebidas à base de aveia para 

o pequeno-almoço; bebidas de fruta à base de aveia; 

smoothies à base de aveia; refr igerantes; cerveja, 

cer veja leve (a le) e cer veja preta (por ter); água 

mineral, destilada e aerada; preparados para fazer 

bebidas; bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203072

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro dut o s : C a fé; b eb id a s à b a s e d e c a fé; 

sucedâneos do café; bebidas à base de café contendo 

sucedâneos do leite; bebidas de cacau e chocolate; 

chá; bebida à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; 

sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; 

prepa raç ões fe it a s a pa r t i r de aveia; produtos 

alimentares derivados de cereais e grãos; alimentos 

e comida à base de aveia; farinha de aveia, flocos de 

aveia; cereais transformados; cereais para pequeno-

-a lmoço; barras de cereais e barras energét icas; 

cereais em pó; flocos de aveia; snacks à base de grãos; 

snacks à base de cereais; snack e aperitivos feitos 

a partir de cereais; misturas para bolos à base de 

aveia, misturas de biscoitos à base de aveia; pão; 

biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e confeitaria; 

gelados; mel; melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

maionese; sorvete; sucedâneos de gelado; gelado feito 

de substitutos do leite; gelado não lácteo; gelado à 

base de aveia; gelado à base de soja; iogurte congelado 

feito de substitutos do leite; iogurte congelado não 

lácteo; creme inglês; creme inglês à base de aveia; 

panquecas (crepes); waf f les (gaufres); massa de 

panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base 

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em 

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de 

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá 

e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base 

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de 

plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203073

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas 

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto; 

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz; 

bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e 

sumos de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas 

de ervas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de 

legumes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de 

grãos; xarope, pós, extractos, concentrados à base de 

soja, à base de frutas, à base de vegetais, à base de 

ervas, à base de cereais, à base de legumes, à base de 

noz, e à base de grãos e outros preparados para fazer 

bebidas não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; 

bebidas não-alcoólicas contendo sumos à base de 

plantas, nomeadamente, sumos de grãos de soja, sumos 

de arroz, sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos 

de amêndoa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; 

extractos não alcoólicos à base de plantas utilizadas 

na preparação de bebidas, nomeadamente extractos 

de grãos de soja, extractos de arroz, extractos de 

feijão preto, extractos de coco, extractos de amêndoa, 

extractos de sésamo, e extractos de aveia; bebidas 

de sumo de plantas não-alcoólicas, nomeadamente 

bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas de feijão 

preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, bebidas 

de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base de aveia 

(não sendo sucedâneos do leite); bebidas energéticas 

naturais à base de aveia; bebidas à base de aveia para 

o pequeno-almoço; bebidas de fruta à base de aveia; 

smoothies à base de aveia; refr igerantes; cerveja, 

cer veja leve (a le) e cer veja preta (por ter); água 

mineral, destilada e aerada; preparados para fazer 

bebidas; bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203074

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro dut o s : C a fé; b eb id a s à b a s e d e c a fé; 

sucedâneos do café; bebidas à base de café contendo 

sucedâneos do leite; bebidas de cacau e chocolate; 

chá; bebida à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; 

sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; 

prepa raç ões fe it a s a pa r t i r de aveia; produtos 

alimentares derivados de cereais e grãos; alimentos 

e comida à base de aveia; farinha de aveia, flocos de 

aveia; cereais transformados; cereais para pequeno-

-a lmoço; barras de cereais e barras energét icas; 

cereais em pó; flocos de aveia; snacks à base de grãos; 

snacks à base de cereais; snack e aperitivos feitos 

a partir de cereais; misturas para bolos à base de 

aveia, misturas de biscoitos à base de aveia; pão; 

biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e confeitaria; 

gelados; mel; melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

maionese; sorvete; sucedâneos de gelado; gelado feito 

de substitutos do leite; gelado não lácteo; gelado à 

base de aveia; gelado à base de soja; iogurte congelado 

feito de substitutos do leite; iogurte congelado não 

lácteo; creme inglês; creme inglês à base de aveia; 

panquecas (crepes); waf f les (gaufres); massa de 

panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base 

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em 

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de 

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá 

e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base 

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de 

plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203075

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas 

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto; 

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz; 
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bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e 

sumos de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas 

de ervas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de 

legumes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de 

grãos; xarope, pós, extractos, concentrados à base de 

soja, à base de frutas, à base de vegetais, à base de 

ervas, à base de cereais, à base de legumes, à base de 

noz, e à base de grãos e outros preparados para fazer 

bebidas não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; 

bebidas não-alcoólicas contendo sumos à base de 

plantas, nomeadamente, sumos de grãos de soja, sumos 

de arroz, sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos 

de amêndoa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; 

extractos não alcoólicos à base de plantas utilizadas 

na preparação de bebidas, nomeadamente extractos 

de grãos de soja, extractos de arroz, extractos de 

feijão preto, extractos de coco, extractos de amêndoa, 

extractos de sésamo, e extractos de aveia; bebidas 

de sumo de plantas não-alcoólicas, nomeadamente 

bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas de feijão 

preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, bebidas 

de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base de aveia 

(não sendo sucedâneos do leite); bebidas energéticas 

naturais à base de aveia; bebidas à base de aveia para 

o pequeno-almoço; bebidas de fruta à base de aveia; 

smoothies à base de aveia; refr igerantes; cerveja, 

cer veja leve (a le) e cer veja preta (por ter); água 

mineral, destilada e aerada; preparados para fazer 

bebidas; bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203076

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite à base de plantas; leite de planta; 

leite à base de plantas e substitutos lácteos; bebidas 

de leite; bebidas lácteas com elevado teor de leite; 

leite à base de nozes; leite de arroz; bebidas à base de 

leite de arroz; leite à base de legumes; leite de trigo; 

bebidas à base de leite de trigo; leite de aveia; bebidas 

à base de leite de aveia; leite de grãos; bebidas à base 

de leite de grãos; leite de coco; bebidas à base de leite 

de coco; leite de amêndoas; bebidas à base de leite 

de amêndoas; leite de soja; bebidas à base de leite de 

soja; queijo à base de aveia; iogurte à base de aveia; 

conservas à base de aveia (produtos lácteos); pudins 

e sobremesas lácteos à base de aveia; dips à base 

de aveia (produtos lácteos); produtos alimentares 

derivados de grãos, legumes, ervas, frutas ou vegetais 

(produtos lácteos); substitutos lácteos; substitutos 

de produtos lácteos; substitutos do leite contendo 

aveia; bebidas à base de aveia para utilização como 

substituto do leite; bebidas à base de substitutos do 

leite; bebidas à base de aveia com sabor a fruta para 

utilização como substituto do leite; bebidas à base 

de substitutos do leite contendo café; substitutos 

do iogurte; substitutos do iogurte contendo aveia; 

substituto do iogurte à base de aveia; substitutos de 

natas ácidas; substitutos de natas ácidas contendo 

aveia; substitutos de natas; substitutos de smetana (nata 

azeda); substitutos de nata contendo aveia; substitutos 

de smetana (nata azeda) contendo aveia; branqueador 

de ca fé não à base de produtos lác teos; nata e 

branqueador de café de cozinha à base de aveia; nata 

à base de vegetais; substitutos de manteiga; substitutos 

da margarina; substitutos da manteiga à base de aveia; 

substitutos das margarinas à base de aveia; sucedâneos 

de queijo; queijo à base de aveia; substituto do leite 

em pó; iogurte; leites à base de plantas carbonatadas; 

substitutos do leite carbonatados; carnes; peixe (não 

vivo); aves domésticas; geleias comestíveis, doces 

(geleia s), c ompotas; ovos; tof u; sub-produtos e 

aperitivos de tofu; tofu de ovo à base de plantas; tofu 

de ovo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203077

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  P ro dut o s : C a fé; b eb id a s à b a s e d e c a fé; 

sucedâneos do café; bebidas à base de café contendo 

sucedâneos do leite; bebidas de cacau e chocolate; 

chá; bebida à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; 

sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; 

prepa raç ões fe it a s a pa r t i r de aveia; produtos 

alimentares derivados de cereais e grãos; alimentos 

e comida à base de aveia; farinha de aveia, flocos de 

aveia; cereais transformados; cereais para pequeno-

-a lmoço; barras de cereais e barras energét icas; 

cereais em pó; flocos de aveia; snacks à base de grãos; 

snacks à base de cereais; snack e aperitivos feitos 

a partir de cereais; misturas para bolos à base de 

aveia, misturas de biscoitos à base de aveia; pão; 

biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e confeitaria; 

gelados; mel; melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

maionese; sorvete; sucedâneos de gelado; gelado feito 

de substitutos do leite; gelado não lácteo; gelado à 

base de aveia; gelado à base de soja; iogurte congelado 

feito de substitutos do leite; iogurte congelado não 

lácteo; creme inglês; creme inglês à base de aveia; 

panquecas (crepes); waf f les (gaufres); massa de 

panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base 

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em 

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de 

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá 

e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base 

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de 

plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203078

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite à base de plantas; leite de planta; 

leite à base de plantas e substitutos lácteos; bebidas 

de leite; bebidas lácteas com elevado teor de leite; 

leite à base de nozes; leite de arroz; bebidas à base de 

leite de arroz; leite à base de legumes; leite de trigo; 

bebidas à base de leite de trigo; leite de aveia; bebidas 

à base de leite de aveia; leite de grãos; bebidas à base 

de leite de grãos; leite de coco; bebidas à base de leite 

de coco; leite de amêndoas; bebidas à base de leite 

de amêndoas; leite de soja; bebidas à base de leite de 

soja; queijo à base de aveia; iogurte à base de aveia; 

conservas à base de aveia (produtos lácteos); pudins 

e sobremesas lácteos à base de aveia; dips à base 

de aveia (produtos lácteos); produtos alimentares 

derivados de grãos, legumes, ervas, frutas ou vegetais 

(produtos lácteos); substitutos lácteos; substitutos 

de produtos lácteos; substitutos do leite contendo 

aveia; bebidas à base de aveia para utilização como 

substituto do leite; bebidas à base de substitutos do 

leite; bebidas à base de aveia com sabor a fruta para 

utilização como substituto do leite; bebidas à base 

de substitutos do leite contendo café; substitutos 

do iogurte; substitutos do iogurte contendo aveia; 

substituto do iogurte à base de aveia; substitutos de 

natas ácidas; substitutos de natas ácidas contendo 

aveia; substitutos de natas; substitutos de smetana (nata 

azeda); substitutos de nata contendo aveia; substitutos 

de smetana (nata azeda) contendo aveia; branqueador 

de ca fé não à base de produtos lác teos; nata e 

branqueador de café de cozinha à base de aveia; nata 

à base de vegetais; substitutos de manteiga; substitutos 

da margarina; substitutos da manteiga à base de aveia; 

substitutos das margarinas à base de aveia; sucedâneos 

de queijo; queijo à base de aveia; substituto do leite 

em pó; iogurte; leites à base de plantas carbonatadas; 

substitutos do leite carbonatados; carnes; peixe (não 

vivo); aves domésticas; geleias comestíveis, doces 

(geleia s), c ompotas; ovos; tof u; sub-produtos e 

aperitivos de tofu; tofu de ovo à base de plantas; tofu 

de ovo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203079

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32
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[511]  Produtos : Bebidas à base de plantas; bebidas 

não-alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão preto; 

bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de arroz; 

bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas e 

sumos de fruta; bebidas e sumos de vegetais; bebidas 

de ervas; bebidas à base de cereais; bebidas à base de 

legumes; bebidas à base de nozes; bebidas à base de 

grãos; xarope, pós, extractos, concentrados à base de 

soja, à base de frutas, à base de vegetais, à base de 

ervas, à base de cereais, à base de legumes, à base de 

noz, e à base de grãos e outros preparados para fazer 

bebidas não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; 

bebidas não-alcoólicas contendo sumos à base de 

plantas, nomeadamente, sumos de grãos de soja, sumos 

de arroz, sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos 

de amêndoa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; 

extractos não alcoólicos à base de plantas utilizadas 

na preparação de bebidas, nomeadamente extractos 

de grãos de soja, extractos de arroz, extractos de 

feijão preto, extractos de coco, extractos de amêndoa, 

extractos de sésamo, e extractos de aveia; bebidas 

de sumo de plantas não-alcoólicas, nomeadamente 

bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas de feijão 

preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, bebidas 

de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base de aveia 

(não sendo sucedâneos do leite); bebidas energéticas 

naturais à base de aveia; bebidas à base de aveia para 

o pequeno-almoço; bebidas de fruta à base de aveia; 

smoothies à base de aveia; refr igerantes; cerveja, 

cer veja leve (a le) e cer veja preta (por ter); água 

mineral, destilada e aerada; preparados para fazer 

bebidas; bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203080

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Aluguer de máquinas de venda; venda a 

retalho de produtos alimentares e bebidas; organização 

e rea l i zação de espectácu los, demonstrações e 

exposição de produtos para f ins promociona is; 

publ ic idade; d i fusão de anúnc ios publ ic itár ios; 

distribuição de amostras; tudo relacionado a alimentos 

e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203081

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

[730]  Requerente : 

 Vitasoy International Holdings Limited

  Endereço : No.1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N.T., 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro dut o s : C a fé; b eb id a s à b a s e d e c a fé; 

sucedâneos do café; bebidas à base de café contendo 

sucedâneos do leite; bebidas de cacau e chocolate; 

chá; bebida à base de chá; cacau; açúcar; tapioca; 

sagu; farinha e preparações feitas a partir de cereais; 

prepa raç ões fe it a s a pa r t i r de aveia; produtos 

alimentares derivados de cereais e grãos; alimentos 

e comida à base de aveia; farinha de aveia, flocos de 

aveia; cereais transformados; cereais para pequeno-

-a lmoço; barras de cereais e barras energét icas; 

cereais em pó; flocos de aveia; snacks à base de grãos; 

snacks à base de cereais; snack e aperitivos feitos 

a partir de cereais; misturas para bolos à base de 

aveia, misturas de biscoitos à base de aveia; pão; 

biscoitos; bolos; artigos de pastelaria e confeitaria; 

gelados; mel; melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

maionese; sorvete; sucedâneos de gelado; gelado feito 

de substitutos do leite; gelado não lácteo; gelado à 

base de aveia; gelado à base de soja; iogurte congelado 

feito de substitutos do leite; iogurte congelado não 

lácteo; creme inglês; creme inglês à base de aveia; 

panquecas (crepes); waf f les (gaufres); massa de 

panqueca; panquecas à base de aveia; waffles à base 

de aveia; massa de panqueca à base de aveia; aveia em 

pó; molhos; molhos para a cozinha; molhos à base de 

aveia; café e bebidas à base de café carbonatadas; chá 

e bebidas à base de chá carbonatadas; bebidas à base 

de cacau e chocolate carbonatadas; gelado à base de 

plantas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203085

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 231

2 AI

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203086

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 231

2 AI

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203087

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 231

2 AI

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203090

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

[730]  Requerente : TCT MOBILE EUROPE SAS

  Endereço : Immeuble Le Capitole, Parc des 

Fontaines, 55, Avenue Des Champs Pierreux, 92000 

Nanterre, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203091

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

[730]  Requerente : 

 TAM KIN MAN

  Endereço : 氹

2 10 J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203095

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

[730]  Requerente : Revance Therapeutics, Inc.

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

California, 94560, United States

  Nacionalidade :  Americana
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  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/203096

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

[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/203097

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

[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.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203100

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 139

18C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203101

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 139

18C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203105

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203107

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203109

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203111

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203113

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203114

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203115

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203117

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203119

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203120

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203122

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203123

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203125

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203126

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203128

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203129

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203130

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203132

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

[730]  Requerente : 
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 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203133

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203135

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203137

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203138

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203139

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203141

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203142

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203144

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203145

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203147

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203148

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203150

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203152

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203153

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37
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[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203155

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203156

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203158

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203159

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203160

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203162

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203164

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203165

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203167

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203168

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203170

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203171

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203172

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203173

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited
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  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203175

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203176

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203177

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, 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/203178

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203179

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203180

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203181

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203182

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203184

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203186

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203187

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203188

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, 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/203189

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203190

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203191

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203192

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203194

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203196

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

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203197

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203198

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, 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/203199

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203200

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203201

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203202

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203204

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203206

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203207

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203208

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, 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/203209

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203210

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203211

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203212

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203214

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203216

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203217

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203218

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203219

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203220

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203221

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203222

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203224

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203226

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203227

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203228

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, 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/203229

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203230

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203231

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203232

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203234

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203236

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203237

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203238

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, 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/203239

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203240

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203241

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203242

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

[730]  Requerente : 
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 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203244

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203246

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203247

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203248

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203249

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203250

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203251

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203252

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203254

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203256

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203257

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203258

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, 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/203259

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203260

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong



N.º 1 — 4-1-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 127

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203261

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203262

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203264

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203266

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203267

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited
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  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203268

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, 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/203269

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203270

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

[730]  Requerente : 

 Jian Hua Concrete Pile Group Company Limited

  Endereço : B

28 B

 Flat/RM B, Blk B, 28/F Billion Centre, 1 Wang Kwong 

Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203277

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

[730]  Requerente : 

 VONG I TAK

  Endereço : 258

22 L-M

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203278

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

[730]  Requerente : POLA INC.
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  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203279

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 

   

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203280

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 理 理

理

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203282

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

[730]  Requerente : 

 HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED

  Endereço : 33 19

1903

 F lat/R m1903, 19/F, L ee Ga rden O ne, 33 Hysa n 

Avenue, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203283

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

[730]  Requerente : 

 HE XIANFA

  Endereço : 13D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203284

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

[730]  Requerente : 
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 HE XIANFA

  Endereço : 13D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203285

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

 Sheng Hui Logistics Group Co., Ltd.

  Endereço : 169

 169 Qian Heng Road, Gu Shan Town, Jin An District, 

Fu Zhou City Fu Jian Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Ser v iços : 

路

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203286

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

 Bingzhi Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd

  Endereço : 388 1606

 Room 1606, No. 388, Nanjing West Road, Huangpu 

District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P rodutos :  

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203287

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

 Bingzhi Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd

  Endereço : 388 1606

 Room 1606, No. 388, Nanjing West Road, Huangpu 

District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203288

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

 Bingzhi Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd

  Endereço : 388 1606

 Room 1606, No. 388, Nanjing West Road, Huangpu 

District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203289

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

 Bingzhi Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd

  Endereço : 388 1606

 Room 1606, No. 388, Nanjing West Road, Huangpu 

District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203292

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações sobre 

produtos de consumo relacionados com cuidados 

da pele e dos cabelos, proteção solar, bem-estar, 

cuidados de saúde e vida saudável, fitness, nutrição e 

lifestyle wellness; serviços de lojas de venda a retalho 

on-l ine relacionados com cuidados da pele e dos 

cabelos, proteção solar, produtos dentários, produtos 

para a tosse, produtos para constipações, produtos 

antialérgicos, produtos nutr icionais, cosméticos; 

serviços de venda a retalho on-line relativos a produtos 

de saúde para consumidores virtuais e a entrega física 

dos mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203293

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, nomeadamente realização 

de programas on-l ine no domínio da beleza, dos 

cuidados de saúde, dos cuidados capilares, da gravidez, 

dos cu idados dos bebés, e mater ia is educat ivos 

i mpr i m íveis sobre cu idados da pele e da saúde 

distribuídos com estes; fornecimento de materiais 

educativos não descarregáveis sob a forma de artigos 

e folhetos no domínio da beleza e dos cuidados de 

saúde; fornecimento de publicações não descarregáveis 

em linha sob a forma de artigos, boletins informativos, 

e bloques sobre beleza e cuidados de saúde; serviços 

de entretenimento, nomeadamente fornecimento em 

linha de produtos de saúde para consumidores virtuais 

descarregáveis para uso em ambientes virtuais para 

fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203294

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação e desenvolvimento de 

produtos no domínio da beleza, do bem-estar, dos 

cuidados capilares, das alergias, dos cuidados infantis, 

dos cuidados dos bebés e produtos de saúde.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203296

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

 WONG SOI CHAN

  Endereço : 221

5 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203297

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 58 11 1102

( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203298

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 58 11 1102

( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203299

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 58 11 1102

( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203300

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 58 11 1102

( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203301

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 58 11 1102

( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203302

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU RIBOBIO CO., LTD.

  Endereço : 

182 C3 13 1302

1303

 Room 1302-1303,13/F, Innovation Building C3,182 

Kexue Avenue, Science City, Guangzhou Hi-Tech 

Industrial Development Zone Guangzhou, Guangdong 

510663 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203303

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C 17 1709

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

USB

USB

USB

)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203304

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

mesa e relojoaria, nomedamente relógios, relógios 

de pulso, componentes para artigos de relógios de 

parede e mesa e relojoaria e acessórios para artigos de 

relógios de parede e mesa e relojoaria não incluídos 

noutras classes, relógios de parede e mesa e outros 

instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos 

(relógios de parede e mesa e relojoaria), braceletes 

para relógios, pulseiras para relógios, ponteiros de 

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

e estojos para oferta de relógios de parede e mesa e 

relojoaria e artigos de joalharia, mecanismos e peças 

para relógios para os mesmos; artigos de joalharia; 

pedras preciosas e pedras semipreciosas; metais 

preciosos e suas ligas; alfinetes (artigos de joalharia).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/07/13  Su íç a

N.º 09316/2022

[210]  N.º : N/203305

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

mesa e relojoaria, nomedamente relógios, relógios 

de pulso, componentes para artigos de relógios de 

parede e mesa e relojoaria e acessórios para artigos de 

relógios de parede e mesa e relojoaria não incluídos 

noutras classes, relógios de parede e mesa e outros 

instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos 

(relógios de parede e mesa e relojoaria), braceletes 

para relógios, pulseiras para relógios, ponteiros de 

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

e estojos para oferta de relógios de parede e mesa e 

relojoaria e artigos de joalharia, mecanismos e peças 
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para relógios para os mesmos; artigos de joalharia; 

pedras preciosas e pedras semipreciosas; metais 

preciosos e suas ligas; alfinetes (artigos de joalharia).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/07/13  Su íç a

N.º 09318/2022

[210]  N.º : N/203306

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

 Qookka Entertainment Limited

  Endereço : 33 19

1901

 Room 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, 

Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, 

cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, 

de medida, de sinalização, de detecção, de teste, de 

inspecção, de salvamento e de ensino; instrumentos e 

aparelhos para condução, distribuição, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo da distribuição 

ou uso de electricidade; instrumentos e aparelhos 

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

processamento de sons, imagens ou dados; conteúdos 

de média gravados e descarregáveis, e supor tes 

de armazenamento; suportes de gravação digital 

ou suportes de registo analógico virgens e suporte 

de armazenamento d ig ita is; suportes de reg isto 

mag nét ic o, d i sc os acúst ic os; mec a n i smos pa ra 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

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

processamento de dados; dispositivos informáticos 

p e r i fé r i c o s; f a t o s d e m e r g u l h o, m á s c a r a s d e 

mergulho, tampões de ouvidos para o mergulho, 

clipes nasais para mergulho e natação, luvas para 

mergulho, aparelhos de respiração para a natação 

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, 
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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 

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/203307

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : 

 Qookka Entertainment Limited

  Endereço : 33 19

1901

 Room 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, 

Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

i n for mações relac ionadas com entreten i mento 

ou educação, disponibi l izadas on-l ine através de 

uma base de dados in for mát ica ou da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) 

a partir da Internet; fornecimento de música digital 

(não descarregável) a part i r de websites de MP3 

(Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) na 

Internet; serviços de entretenimento e de educação 

re lac ion ado s c om o p la nea mento, pro duç ão e 

distribuição de som, imagens, música digital, filmes, 

áud io ao v ivo ou g ravado, mater ia i s v i sua i s ou 
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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 multimedia; 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; 

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 
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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 l inguagem gestual; aluguer de cassetes vídeo 

pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas jogos; aluguer 

de equipamento de jogos arcade; aluguer de imagens; 

serviços de fotograf ia; tradução e interpretação; 

ser v iços de intérpretes l ingu íst icos; programas 

educativos e de formação na área da gestão do risco; 

programas educativos e de formação relacionados 

com certificações; provisão de notícias educacionais 

e de ent reten i mento; orga n i zaç ão de lot a r ia s; 

tutoria; serviços de artistas de espetáculo; reservas 

para espetáculos; apresentação de espetáculos de 

variedades; organização de festas [divertimento]; 

produção de filmes; serviços de parques de diversão; 

redação de argumentos, sem ser para fins publicitários; 

ser v iç os de montagem de v ídeos pa ra eventos; 

realização de eventos de entretenimento de cosplay ; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído 

nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203308

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pav i l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software informático 

descarregáveis usados no retoque e edição de imagens 

e fotos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203309

[220]  Data de pedido : 2022/11/09

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pav i l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

aplicações de software informático não descarregáveis 

usados no retoque e ed ição de imagens e fotos; 

armazenamento eletrónico de dados de imagens e 

fotos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203311

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : CLICLI INTERACTIVE PTE. 

LTD.

  Endereço : 10 #10-

01 049315

 10 Col lyer Quay #10-01 Ocean Financia l Centre 

Singapore (049315)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203312

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : CLICLI INTERACTIVE PTE. 

LTD.

  Endereço : 10 #10-

01 049315

 10 Col lyer Quay #10-01 Ocean Financia l Centre 

Singapore (049315)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203313

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : CLICLI INTERACTIVE PTE. 

LTD.

  Endereço : 10 #10-

01 049315

 10 Col lyer Quay #10-01 Ocean Financia l Centre 

Singapore (049315)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203314

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : CLICLI INTERACTIVE PTE. 

LTD.

  Endereço : 10 #10-

01 049315

 10 Col lyer Quay #10-01 Ocean Financia l Centre 

Singapore (049315)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203316

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335

20 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203317

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335

20 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203318

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335

20 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203319

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 47 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203321

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; roupas exteriores; calças; 

blusões; camisolas; camisas; blusas; roupa de noite; 

roupa de dormir; vestuário tradicional japonês; fatos 

de banho; toucas de banho; jarreteiras; suspensórios 

para meias; suportes para vestuário [suspensórios]; 

cintos; cintos [vestuário]; chapelaria; chapéus; bonés; 

ca lçado; sapatos; tamancos de madeira de est i lo 

japonês (geta); sandál ias de esti lo japonês (zori); 

pantufas; sandálias; calçado de desporto; fatos de 

carnaval; vestuário de desporto; vestuário interior; 

meias; luvas [vestuário]; máscaras para dormir; casacos 

acolchoados; blusões de penas; coletes interiores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203322

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : 

 MANNER CULTURA LDA.

  Endereço : 137-145

10 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203324

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 63 I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203325

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : 

 Feng Si Niang Supply Chain Management (Chongqing) 

Limited

  Endereço : 8

 Tongsheng Road, No.8, Changzhou Street, Rongchang 

District, Chongqing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203326

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : Guianova Limited

  Endereço : 67

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203332

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : SAKURAO BREWERY AND 

DISTILLERY CO., LTD.

  Endereço : 1-12-1 Sakurao, Hatsukaichi-shi, 

Hiroshima, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excluindo cerveja; 

essências a lcoól icas; extratos a lcoól icos; whisky 

misturado; aguardente; cocktails; bebidas alcoólicas 

destilados; licores fermentados; gin; mistura japonesa 

de l icor à base de arroz doce (shirozake); l icores; 

álcool de arroz; rum; saké; shochu (aguardentes); 

bebidas expirituosas (bebidas); vodka; whisky; bebidas 

aperitivas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203334

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, 

Hiroshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção de máquinas, aparelhos, 

instrumentos [incluindo suas peças] ou sistemas 

compostos dos refer idos máquinas, aparelhos e 

i n s t r u mento s; prog ra maç ão de c omput adores; 

manutenção de software de aplicação; monitorização 

de prog ra m a s de c omput ador; a t u a l i z aç ão de 

software de computador através de computadores 

e redes de comunicação redes de comunicações; 

serviços de assessoria tecnológica relacionados com 

computadores, automóveis e máquinas industriais; 

aluguer de computadores; fornecimento de programas 

de computador; alojamento de sítios web [web sites].

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203335

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203337

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203338

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203339

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203340

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203341

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203342

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

[730]  Requerente : La Quinta Worldwide, LLC

  Endereço : 22 Sylvan Way, Parsippany, New 

Jersey 07054, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel e motel; serviços 

de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços 

de restaurantes; alojamento temporário, serviços de 

catering e bar; serviços de aluguer de quartos; aluguer 

de salas de reunião e instalações, fornecimento de 

instalações para conferências, exposições, banquetes, 

eventos sociais e reuniões, reserva de alojamentos em 

hotéis; disponibilização de alojamento e reserva em 

hotéis e motéis; prestação de informação relacionada 

com serviços de hotel e motel; prestação de informação 

relacionada com serviços on-line de hotel e motel a 

partir de uma base de dados informática ou através 

da Internet ou de extranets; serviços electrónicos 

de reserva de hotéis a nível mundial, acessíveis por 

meio de tecnologia de telecomunicações e rede de 

telecomunicações; serviços electrónicos de reserva 

de quartos de hotel a nível mundial, prestados através 

de uma base de dados informatizada; prestação de 

informação on-line em relação a refeições e vinhos, 

alojamento em hotel, serviços de restaurantes, serviços 

de cafeterias, de cocktails em salão, serviços de cafés e 

bar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203343

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203344

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203345

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203346

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203347

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203348

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

[730]  Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

  Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), kretek  (tabaco); snus  (tabaco); 

sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); 

cigarros eletrónicos; produtos de tabaco destinados a 

serem aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes 

para aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar 

aerossóis contendo nicotina para inalação; soluções 

líquidas de nicotina para uso em cigarros eletrónicos; 

artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, 

boquilhas para cigarros, filtros para cigarros, latas 

para tabaco, cigarreiras, cinzeiros para fumadores, 

cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, 

isqueiros para fumadores, fósforos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203351

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

[730]  Requerente : CIGNA I N T ELLEC T UA L 

PROPERTY, INC.

  Endereço : 300 Bellevue Parkway, Wilmington, 

DE 19809, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de serviços médicos fornecidos 

por terceiros; serviços administrativos relativos a 

cuidados de saúde, nomeadamente, administração de 

planos de saúde; serviços de administração comercial 

de redes de prestadores de cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203352

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

[730]  Requerente : CIGNA I N T ELLEC T UA L 

PROPERTY, INC.
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  Endereço : 300 Bellevue Parkway, Wilmington, 

DE 19809, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros, nomeadamente, 

administração e subscr ição de seguros médicos, 

de saúde, de saúde dent á r ia, de fa r mác ia e de 

oftalmologia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203353

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

[730]  Requerente : CIGNA I N T ELLEC T UA L 

PROPERTY, INC.

  Endereço : 300 Bellevue Parkway, Wilmington, 

DE 19809, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; gestão de serviços de 

cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203354

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

[730]  Requerente : CIGNA I N T ELLEC T UA L 

PROPERTY, INC.

  Endereço : 300 Bellevue Parkway, Wilmington, 

DE 19809, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de serviços médicos fornecidos 

por terceiros; serviços administrativos relativos a 

cuidados de saúde, nomeadamente, administração de 

planos de saúde; serviços de administração comercial 

de redes de prestadores de cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203355

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

[730]  Requerente : CIGNA I N T ELLEC T UA L 

PROPERTY, INC.

  Endereço : 300 Bellevue Parkway, Wilmington, 

DE 19809, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros, nomeadamente, 

administração e subscr ição de seguros médicos, 

de saúde, de saúde dent á r ia, de fa r mác ia e de 

oftalmologia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203356

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

[730]  Requerente : CIGNA I N T ELLEC T UA L 

PROPERTY, INC.

  Endereço : 300 Bellevue Parkway, Wilmington, 

DE 19809, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; gestão de serviços de 

cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203357

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

[730]  R e q u e r e n t e  :  D A I I C H I  S A N K Y O 

HEALTHCARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette; 

sabões e detergentes; sabões de creme para o corpo; 

sabões; produtos para a limpeza do rosto; essências 

para branqueamento da pele; óleos para bebés; leites 

hidratantes; cremes hidratantes; bases cremosas; 

cremes para branquear a pele; loções para a pele; 

c remes pa ra bra nquea mento da pele; produtos 

cosméticos para os cuidados da pele; cosméticos 

usados na pele; produtos não medicinais para os 

cuidados da pele; água-de-toilette; cremes de limpeza; 

produtos para desmaquilhar; produtos para a lavagem 

da pele; champôs; produtos amaciadores do cabelo; 

óleos essenciais; pós de maquilhagem; máscaras para 
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a beleza do rosto; máscaras hidratantes para a pele; 

batons; óleos de banho; dentífricos; essências de menta 

(óleo essencial); perfumaria; fragrâncias; incensos; 

cremes para as mãos; colutórios, não para uso médico; 

purificadores de hálito, não para uso médico; cremes 

para a limpeza do corpo; produtos de limpeza para 

a pele do corpo; cremes para limpar a pele; produtos 

para a limpeza da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203358

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

[730]  R e q u e r e n t e  :  D A I I C H I  S A N K Y O 

HEALTHCARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette; 

sabões e detergentes; sabões de creme para o corpo; 

sabões; produtos para a limpeza do rosto; essências 

para branqueamento da pele; óleos para bebés; leites 

hidratantes; cremes hidratantes; bases cremosas; 

cremes para branquear a pele; loções para a pele; 

c remes pa ra bra nquea mento da pele; produtos 

cosméticos para os cuidados da pele; cosméticos 

usados na pele; produtos não medicinais para os 

cuidados da pele; água-de-toilette; cremes de limpeza; 

produtos para desmaquilhar; produtos para a lavagem 

da pele; champôs; produtos amaciadores do cabelo; 

óleos essenciais; pós de maquilhagem; máscaras para 

a beleza do rosto; máscaras hidratantes para a pele; 

batons; óleos de banho; dentífricos; essências de menta 

(óleo essencial); perfumaria; fragrâncias; incensos; 

cremes para as mãos; colutórios, não para uso médico; 

purificadores de hálito, não para uso médico; cremes 

para a limpeza do corpo; produtos de limpeza para 

a pele do corpo; cremes para limpar a pele; produtos 

para a limpeza da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203359

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

[730]  Requerente : 

  E n d e r e ç o :  6

1C-ACV

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203360

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

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereç o : 11-1, Hokotate-cho, Ka m itoba, 

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : Ser v iç os on l i ne de publ icaç ões 

eletrónicas, não descarregáveis; serviços educativos; 

s e r v i ç o s d e p a rqu e s d e d iver s ão; s er v i ç o s d e 

d iver t i mento; for nec i mento de i n for maç ão no 

d o m í n i o d o e nt r e t e n i m e nt o; o r g a n i z a ç ã o d e 

competições [educação ou divertimento]; produção 

de filmes; exibição de espetáculos ao vivo; aluguer de 

equipamento de desporto, exceto veículos; aluguer 

de gravações sonoras; aluguer de brinquedos; aluguer 

de equipamento de jogos; fotografia; reportagens 

fotográficas; orientação de visitas guiadas; serviços 

de exposições de arte; direção de exposições com fins 

de entretenimento; serviços de exposições com fins 

recreativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203366

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

[730]  Requerente : Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA)

  Endereç o : F I FA-St ra s se 20, 8044 Zü r ich, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Champôs; champô; condicionadores 

para o cabelo; máscaras para os cabelos; preparações 

pa ra f i xa r o cabelo; cha mpôs secos; c reme não 

medicinal para o cuidado do couro cabeludo; produtos 

para o banho, sem ser para uso médico; espuma para 

banho; loções corporais (cosméticos); perfumes; 

ág ua de colón ia; agente a romát ico de i nter ior; 

fragrâncias para perfumar; dentífricos; preparações 

para bochechar, sem ser para uso médico; refrescantes 

orais para fins de higiene pessoal; produtos para lavar 

o rosto (cosméticos); creme para as mãos; cremes 

esfoliantes; creme esfoliante para esfoliação cosmética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203367

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

[730]  Requerente : 

 Uni-President Enterprises Corp.

  Endereço : 

301

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 

71001, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203369

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 M ACAU E J DE SPORTO C U LT U R A M EDI A 

COMPANHIA LIMITADA

  Endereço : 258

19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203370

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 M ACAU E J DE SPORTO C U LT U R A M EDI A 

COMPANHIA LIMITADA

  Endereço : 258

19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203371

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 M ACAU E J DE SPORTO C U LT U R A M EDI A 

COMPANHIA LIMITADA

  Endereço : 258

19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203372

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 M ACAU E J DE SPORTO C U LT U R A M EDI A 

COMPANHIA LIMITADA

  Endereço : 258

19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203373

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  R e q u e r e n t e  :  D A I I C H I  S A N K Y O 

HEALTHCARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s : P r e p a r a ç õ e s f a r m a c ê u t i c a s; 

suplemento s nut r ic iona i s; med ic a mento s pa ra 

a med ic i na hu ma na; po ç ões med ic i na i s; er va s 

me d ic i n a i s; a m i noác ido s pa ra u s o me d ic i n a l; 

suplementos dietéticos à base de aminoácidos; bebidas 

de suplemento dietético; bebidas à base de ervas 

para uso medicinal; bebidas, alimentos e substâncias 

dietéticos para uso medicinal; extratos de plantas para 

a preparação de poções medicinais; compostos à base 

de frutas, ervas ou extratos de plantas para usar como 

suplementos dietéticos; fibras dietéticas de plantas 

(não nutritivas) para uso medicinal; preparações de 

vitaminas; fermentos lácteos para uso farmacêutico; 

alimentos liofilizados adaptados para fins médicos; 

confeitaria medicamentosa; alimentos medicados para 

animais; suplementos nutricionais para animais; loções 

e cremes medicinais para o corpo; diástase para uso 

médico; preparações medicinais de higiene pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203375

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  R e q u e r e n t e  :  D A I I C H I  S A N K Y O 

HEALTHCARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : Chá instantâneo [sem ser para fins 

medicinais]; pó para fazer bebidas à base de chá; 

bebidas à base de chá; flores ou folhas para uso como 

substitutos do chá; infusões de ervas; bebidas de chá; 

sucedâneos do chá.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203377

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 WONG POU NA

  Endereço : 95 (

)9 U

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203378

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 Vision(Shanghai)Brand Management Co., Ltd

  Endereço : 1700

 No.1700 Gangyan Road Gangyan Town Chongming 

District Shanghai China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203379

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 Vision(Shanghai)Brand Management Co., Ltd

  Endereço : 1700

 No.1700 Gangyan Road Gangyan Town Chongming 

District Shanghai China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203380

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 Vision(Shanghai)Brand Management Co., Ltd

  Endereço : 1700

 No.1700 Gangyan Road Gangyan Town Chongming 

District Shanghai China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203382

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 Vision(Shanghai)Brand Management Co., Ltd

  Endereço : 1700
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 No.1700 Gangyan Road Gangyan Town Chongming 

District Shanghai China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203383

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 Vision(Shanghai)Brand Management Co., Ltd

  Endereço : 1700

 No.1700 Gangyan Road Gangyan Town Chongming 

District Shanghai China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203384

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[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 : Bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); 

vinho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203391

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : 8 Surrey Street London WC2R 2ND 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

R F I D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203392

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : 8 Surrey Street London WC2R 2ND 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iç os : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203393

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : 8 Surrey Street London WC2R 2ND 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203394

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : 8 Surrey Street London WC2R 2ND 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203395

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : 8 Surrey Street London WC2R 2ND 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iç os : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203396

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : 8 Surrey Street London WC2R 2ND 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203397

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : Room 214, Building 3, No. 503 Yan 

An Xi Road, Chang Ning District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203398

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311

2  I 

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203401

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

259

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203402

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

259

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203403

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203404

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 The Federation of Japanese Sake Industry of Hong 

Kong Limited

  Endereço : 71-77

5 503

 F lat/Room 503, 5/F, Mary Bui ld ing, 71-77 Peking 

Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203405

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 The Federation of Japanese Sake Industry of Hong 

Kong Limited

  Endereço : 71-77

5 503

 F lat/Room 503, 5/F, Mary Bui ld ing, 71-77 Peking 

Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203406

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 Kimmy LAI

  Endereço : 3 廸 27

E

 Room E, 27/F, Maxgrand Plaza, 3 Tai Yau Street, San 

Po Kong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203407

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 Kimmy LAI

  Endereço : 3 廸 27

E

 Room E, 27/F, Maxgrand Plaza, 3 Tai Yau Street, San 

Po Kong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 旅

臨

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203408

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

 Kimmy LAI

  Endereço : 3 廸 27

E

 Room E, 27/F, Maxgrand Plaza, 3 Tai Yau Street, San 

Po Kong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203409

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P roduto s : Ó cu lo s (ót ic a) e peç a s pa ra o s 

mesmos; estojos para óculos; bolsas adaptadas para 

telemóveis; sacolas adaptadas para computadores 

portáteis; relógios intel igentes (smartwatches) e 

sof tware; apl icações móveis; d isposit ivos de uso 

corporal para registo de actividade física (rastreadores 

de act iv idades vest ívei s); ca netas elect rón icas; 

auriculares; campainhas de alarme; filmes, arquivos 

de imagem descarregáveis; revistas electrónicas; 

arquivos de música descarregáveis; podcasts (ficheiros 

de áudio); chaves web USB; conjunto de auscultadores 

de comunicações; microfones para dispositivos de 

comunicação; receptores de dados móveis; aparelhos 

ópt icos d ig ita i s de t ra nsm issão; ca r tei ras pa ra 

armazenamento de discos compactos (CDs); blocos de 

notas digitais; memórias electrónicas; etiquetas com 

chips RFID integrados; etiquetas com informação 

gravada ou codificada magneticamente; etiquetas 

com códigos para leitura por máquinas; estojos para 

dispositivos de armazenamento de música; chaves de 

memória (pen drives); conjunto de auscultadores para 

jogos de realidade virtual (VR); capas para leitores de 

livros electrónicos (e-books); altifalantes inteligentes; 

leitores de MP4; auscultadores; auscultadores sem 

fios; fones para ouvidos; auscultadores para telefones 

inteligentes (smartphones); estojos para auscultadores; 

a u s c u l t a d o r e s c o m c a n c e l a m e n t o d e r u í d o 

(auscultadores antirruído); conjunto de auscultadores 

sem fios para telefones inteligentes (smartphones); 

conjunto de auscultadores para telefones; combinações 

de auscultadores e microfone; altifalantes; armários 

para a lt i fa lantes; a lt i fa lantes sem f ios; estações 

de acoplamento portáteis com alt i fa lantes; bens 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, programas 

de computador com vestuário, calçado, chapelaria 

e relógios de parede e de mesa e relógios de pulso, 

artigos de joalharia, artigos de ótica, acessórios de 

moda, cosméticos e perfumaria, sacos, sacos de mão, 

bolsas, porta-cartões (marroquinar ia), mochi las, 

ar t igos domést icos, nomeadamente contentores 

domésticos, artigos têxteis para o lar, roupa para 

uso doméstico, utensílios domésticos e fragrâncias 

domésticas, conjuntos de polimento de sapatos, saca-

rolhas e decantadores para vinho, artigos de papelaria, 

velas, malas para uso em viagem, brinquedos, sacos 

desportivos, arte para utilização online e em mundos 

virtuais online; software de jogos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul (Pantone 661C) e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/203410

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

produtos nesses metais ou em plaqué (incluídos na 

classe 14), nomeadamente amuletos (joa lhar ia), 

or na mento s ( joa l ha r ia), a mu leto s dec orat ivo s 

para porta-chaves, alf inetes (joalharia), pulseiras 

( j o a l h a r i a), b r o c h e s ( j o a l h a r i a), c a b o c h õ e s, 

diamantes, pedras preciosas, marf im (joalharia), 

elementos de bijutaria, ornamentos em azeviche, 

pedras semi-preciosas, colares (joalharia), correntes 

(joalharia), clipes de gravatas, alfinetes de gravatas, 

objetos de arte em metais preciosos, missangas para 

fazer joias, botões de punho, medalhões (joalharia), 

br incos para orelhas, pérolas (joalharia), platina 

(metal), anéis (joalharia), amuletos em joias, alfinete 

ornamentais, estojos em rolo para joalharia, joalharia 

para decoração de chapéus, fechos para joalharia, 

joias, medalhões, pinos de pau (joalharia), joias em 

cloisonné; artigos de joalharia; relógios de parede e 
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de mesa e relógios de pulso; caixas de joias e caixas de 

relógios; relógios de alarme; botões de punho.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul (Pantone 661C) e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/203411

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P rodutos : C ou ro e i m it aç ões de c ou ro, e 

produtos nestas matérias (incluídos na classe 18), 

nomeadamente pastas (maletas), carteiras, baínhas, 

em couro, para artigos de papelaria, porta-moedas, 

porta-cartões (marroquinaria), sacos porta-fatos para 

viagem, estojos para maquilhagem, sem conteúdo, 

estojos para cartões de crédito (carteiras), sacos de 

toilette, sacos para cosméticos vendidos vazios, cintas 

(em couro), conjuntos de viagem, bolsas para chaves, 

sacos (invólucros, bolsas) em couro, para embalagem; 

baús e malas de viagem; bolsas; chapéus-de-chuva 

e chapéus-de-sol; malas de viagem, sacos, carteiras 

e outros transportadores; vestuário para animais de 

estimação; coleiras para animais; coleiras para cães; 

calçado para cães; trelas para cães; coleiras para cães; 

parkas para cães; vestuário para cães; roupas para 

cães; capas (agasalhos) para cães; barrigueiras para 

cães; impermeáveis para cães; ferraduras; mantas para 

cavalos; cobertores para cavalos; artigos de vestuário 

para cavalos; coleiras para cavalos; selas para cavalos; 

arreios para cavalos; antolhos (arreios); fitas para 

a cabeça de cavalos; cobrejões impermeáveis para 

cavalos; chapéus-de-chuva para golfe; peles de animais; 

couro; bengalas; chicotes; arreios e selaria; maletas 

para documentos; manjedouras (sacos alimentação); 

sacos de desporto; bandoleiras (correias) em couro; 

sacos de praia; porta-cartas (pastas); bolsas em malha 

metálica; armações para sacos de mão; armações para 

chapéus-de-chuva ou para chapéus-de-sol; sacos de 

mão; pegas para malas de viagem; punhos para bastões 

de caminhada; mochilas com uma alça; porta-música; 

açaimes; bolsas; sacos de compras (não sendo de 

plásticos ou papel); correias para patins; slings (panos) 

para o transporte de bebés; anéis para chapéus-de- 

-chuva; bengalas para chapéus-de-chuva; estojos para 

maquilhagem, sem conteúdo; bengalas-assentos; sacos 

para compras com rodas; bengalas e chapéus de chuva 

combinados; sacos para guarda-chuva; capas para 

chapéus de sol; capas para chapéus-de-chuva; chapéus 

de sol de praia (guarda-sóis de praia); peças metálicas 

para chapéus de chuva; malas de viagem; bagagens com 

rodas; sacos de higiene; conjuntos de viagem (artigos 

em couro); estojos de viagem para gravatas; estojos 

em imitações de couro; estojos para chaves em couro; 

estojos para chaves; estojos de maquilhagem; sacos 

para produtos de barbear vendidos vazios; bolsa para 

cartas de condução; bolsas para ferramentas, vendidas 

vazias; malas de viagem para transportar na cabine do 

avião; bagagem de viagem; bolsas tipo boston; malas 

casuais; malas de senhora tipo saco; sacos a tiracolo; 

sacos de t i racolo cruzado; sacos a t i racolo para 

crianças; malas de senhora à moda; sacos decorados 

com vidrilhos; sacos com rodas; sacos de viagem para 

avião; bolsas de caça (de caça) (acessórios de caça); 

malas para campistas; sacos para caminhadas; sacos de 

trabalho; sacos multiusos com asas para pendurar do 

pulso; alforges; malas de mão para a noite; bolsas para 

bagagem; sacos de viagem em imitação de couro; sacos 

de viagem em matérias plásticas; sacos porta-fatos 

de viagem em couro; sacos de viagem para sapatos; 

porta-fatos; sacos de lona; malas diplomáticas; malas 

e carteiras de couro; sacos flexíveis para vestuário; 

sacos impermeáveis; sacos de feltro; pastas (artigos 

em couro); sacos em pele sintética; bolsas tricotadas, 

não sendo de metais preciosos; malas para vestuário 

de desporto; estojos para artigos de higiene pessoal; 

sacos para atoalhados; malas para sapatos; sacos 

de ferramentas vendidos vazios; sacos pequenos 

para cavalheiros; bolsas de trazer à cintura; porta- 

-moedas feitos de metais preciosos; porta-moedas em 

couro; sacos de mão (para senhora) em couro; malas 

de mão para senhora em imitação de couro; bolsas 

para suportes de maquilhagem, chaves e outro artigo 

pessoal; caixas de chapéus para viagem; caixas para 

chapéus de couro; correias para malas de viagem; alças 

para porta-moedas; porta-cartões de visita sob a forma 

de carteiras; porta-moedas; caixas de viagem; capas 

para bagagens; bolsas de cintura; pochetes (carteiras 

de mão); carteiras para cartões (em couro); carteiras 

marsupiais; sacos de atletismo multiusos; sacos para 

kits de acessórios desportivos; sacos para alpinistas; 
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sacos de viagem; armações para porta-moedas; malas 

de viagem com rodas; malas pequenas de viagem; 

bagagem de mão; mochilas para caminhadas; mochilas 

com cordões para desporto; acessórios para arreios; 

cravos (tachas) para couro; correias em imitação 

de couro; cordões (couro); couro, em bruto e semi- 

-trabalhado; couro para arreios; couro para sapatos; 

imitações de couro; molesquim (imitação de couro); 

peles curtidas; couro poliuretano; peles; pele sintética; 

pele semitrabalhada; tecido em couro; artigos de 

vestuário para cavalos; arções de selas; selaria; arreios 

para animais; rédeas; presilhas de selas; gualdrapas 

(xairéis) de selas; capas para animais; chibata de caça; 

pingalins; polainas e joelheiras para cavalos; perneiras 

para animais; cobertores e agasalhos para animais; 

mantas de sela para cavalos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul (Pantone 661C) e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/203412

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homens, senhoras e 

crianças; collants (meias); chapelaria; roupa interior; 

roupa de noite; fatos de banho; roupões de banho; 

cintos (vestuário); xailes; acessórios, nomeadamente 

lenços de cabeça, lenços de pescoço, xailes, lenços de 

bolso; gravatas; luvas (vestuário); sapatos; cintos de 

couro.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul (Pantone 661C) e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/203413

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios, consultadoria 

de vendas; serviços de vendas por grosso e a retalho 

relacionados com vestuár io, ca lçado, chapelar ia 

e relógios de parede e de mesa e relógios, artigos 

de ótica, joias, acessórios de moda, cosméticos e 

perfumaria, artigos de cabedal, nomeadamente baús e 

sacos, porta-moedas, porta-cartões (marroquinaria), 

s a c o s p o r t a-f a t o s p a r a v i a g e m, e s t o j o s p a r a 

maquilhagem, sem conteúdo, sacos de toilette, cintas 

(em couro), mochilas (com duas alças), bolsas para 

chaves, pastas para estudantes (satchels), sacos de 

ginástica, sacos (invólucros, bolsas) em cabedal, para 

embalagem, guarda-chuvas e guarda-sóis; serviços 

de vendas por grosso e a retalho relacionados com 

roupa de cama, têxteis para o lar, artigos domésticos, 

nomeada mente rec ipientes domést icos, têx tei s 

domést icos, roupa de uso domést ico, utensí l ios 

domésticos e fragrâncias domésticas, conjuntos de 

polimento de calçados, saca-rolhas e decantadores 

para vinho, artigos de papelaria, bagagens, artigos 

despor t ivos; ser v iç os de ma rket i ng; a ná l i ses e 

investigações de mercado; publicidade; serviços de 

promoção de vendas; aluguer de espaços publicitários; 

distribuição de bens e material publicitário para fins 

publicitários, inclusive por meio electrónico e da 

internet; apresentação de produtos, em particular 

loja e decoração de lojas e montras; organização de 

exposições com fins comerciais ou de publicidade; 

p ro m o ç ã o d e r e l a ç õ e s c o m e r c i a i s a t r avé s d a 

d i spon ibi l i zação de c ontac tos c omerc ia i s e de 

negócios; serviços de informação e aconselhamento 

comercial para consumidores (lojas do consumidor); 

consu ltador ia empresar ia l e de adm in ist ração; 

consultadoria em organização de negócios comerciais; 

consultadoria profissional em negócios comerciais; 

ser v iços de consu ltador ia em moda (negóc ios); 

organização de desfiles de moda para fins comerciais, 

industriais e publicitários; gestão de lojas de vendas 

a retalho, serviços de vendas por grosso e a retalho 

onl ine e serviços de pedidos onl ine, serviços de 

encomendas por correspondência e ser v iços de 

encomendas onl ine informatizados relacionados 

com vestuár io, calçado, chapelar ia e relógios de 
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parede e de mesa e relógios, artigos ópticos, artigos 

de joa lhar ia, acessór ios de moda, cosmét icos e 

perfumaria; gestão de lojas de vendas a retalho, 

serviços de vendas por grosso e a retalho online e 

serviços de pedidos online, serviços de encomendas 

por correspondência e serviços de encomendas online 

informatizados relacionados com produtos de couro, 

nomeadamente baús e sacos, porta-moedas, porta-

-cartões (marroquinar ia), sacos porta-fatos para 

viagem, estojos para maquilhagem, sem conteúdo, 

sacos de toilette, cintas (em couro), mochilas (com 

duas alças), bolsas para chaves, pastas para estudantes 

(satchels), sacos de g inást ica, sacos (invólucros, 

bolsas) em cabedal, para embalagem, guarda-chuvas 

e guarda-sóis; gestão de lojas de vendas a retalho, 

serviços de vendas por grosso e a retalho online e 

serviços de pedidos online, serviços de encomendas 

por correspondência e serviços de encomendas online 

informatizados relacionados com roupa de cama, 

têxteis para o lar, artigos domésticos, nomeadamente 

recipientes domésticos, têxteis domésticos, roupa de 

uso doméstico, utensílios domésticos e fragrâncias 

domésticas, conjuntos de polimento de calçados, saca- 

-rolhas e decantadores para vinho, artigos de papelaria, 

bagagens, artigos desportivos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul (Pantone 661C) e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/203414

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P roduto s : Ó cu lo s (ót ic a) e peça s pa ra o s 

mesmos; estojos para óculos; bolsas adaptadas para 

telemóveis; sacolas adaptadas para computadores 

portáteis; relógios intel igentes (smartwatches) e 

sof tware; apl icações móveis; d isposit ivos de uso 

corporal para registo de actividade física (rastreadores 

de act iv idades vest ívei s); ca netas elect rón icas; 

auriculares; campainhas de alarme; filmes, arquivos 

de imagem descarregáveis; revistas electrónicas; 

arquivos de música descarregáveis; podcasts (ficheiros 

de áudio); chaves web USB; conjunto de auscultadores 

de comunicações; microfones para dispositivos de 

comunicação; receptores de dados móveis; aparelhos 

ópt icos d ig ita i s de t ra nsm issão; ca r tei ras pa ra 

armazenamento de discos compactos (CDs); blocos de 

notas digitais; memórias electrónicas; etiquetas com 

chips RFID integrados; etiquetas com informação 

gravada ou codificada magneticamente; etiquetas 

com códigos para leitura por máquinas; estojos para 

dispositivos de armazenamento de música; chaves de 

memória (pen drives); conjunto de auscultadores para 

jogos de realidade virtual (VR); capas para leitores de 

livros electrónicos (e-books); altifalantes inteligentes; 

leitores de MP4; auscultadores; auscultadores sem 

fios; fones para ouvidos; auscultadores para telefones 

inteligentes (smartphones); estojos para auscultadores; 

a u s c u l t a d o r e s c o m c a n c e l a m e n t o d e r u í d o 

(auscultadores antirruído); conjunto de auscultadores 

sem fios para telefones inteligentes (smartphones); 

conjunto de auscultadores para telefones; combinações 

de auscultadores e microfone; altifalantes; armários 

para a lt i fa lantes; a lt i fa lantes sem f ios; estações 

de acoplamento portáteis com alt i fa lantes; bens 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, programas 

de computador com vestuário, calçado, chapelaria 

e relógios de parede e de mesa e relógios de pulso, 

artigos de joalharia, artigos de ótica, acessórios de 

moda, cosméticos e perfumaria, sacos, sacos de mão, 

bolsas, porta-cartões (marroquinar ia), mochi las, 

ar t igos domést icos, nomeadamente contentores 

domésticos, artigos têxteis para o lar, roupa para 

uso doméstico, utensílios domésticos e fragrâncias 

domésticas, conjuntos de polimento de sapatos, saca- 

-rolhas e decantadores para vinho, artigos de papelaria, 

velas, malas para uso em viagem, brinquedos, sacos 

desportivos, arte para utilização online e em mundos 

virtuais online; software de jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203415

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany
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  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

produtos nesses metais ou em plaqué (incluídos na 

classe 14), nomeadamente amuletos (joa lhar ia), 

or na mento s ( joa l ha r ia), a mu leto s dec orat ivo s 

para porta-chaves, alf inetes (joalharia), pulseiras 

( j o a l h a r i a), b r o c h e s ( j o a l h a r i a), c a b o c h õ e s, 

diamantes, pedras preciosas, marf im (joalharia), 

elementos de bijutaria, ornamentos em azeviche, 

pedras semi-preciosas, colares (joalharia), correntes 

(joalharia), clipes de gravatas, alfinetes de gravatas, 

objetos de arte em metais preciosos, missangas para 

fazer joias, botões de punho, medalhões (joalharia), 

br incos para orelhas, pérolas (joalharia), platina 

(metal), anéis (joalharia), amuletos em joias, alfinete 

ornamentais, estojos em rolo para joalharia, joalharia 

para decoração de chapéus, fechos para joalharia, 

joias, medalhões, pinos de pau (joalharia), joias em 

cloisonné; artigos de joalharia; relógios de parede e 

de mesa e relógios de pulso; caixas de joias e caixas de 

relógios; relógios de alarme; botões de punho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203416

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P rodutos : C ou ro e i m it aç ões de c ou ro, e 

produtos nestas matérias (incluídos na classe 18), 

nomeadamente pastas (maletas), carteiras, baínhas, 

em couro, para artigos de papelaria, porta-moedas, 

porta-cartões (marroquinaria), sacos porta-fatos para 

viagem, estojos para maquilhagem, sem conteúdo, 

estojos para cartões de crédito (carteiras), sacos de 

toilette, sacos para cosméticos vendidos vazios, cintas 

(em couro), conjuntos de viagem, bolsas para chaves, 

sacos (invólucros, bolsas) em couro, para embalagem; 

baús e malas de viagem; bolsas; chapéus-de-chuva 

e chapéus-de-sol; malas de viagem, sacos, carteiras 

e outros transportadores; vestuário para animais de 

estimação; coleiras para animais; coleiras para cães; 

calçado para cães; trelas para cães; coleiras para cães; 

parkas para cães; vestuário para cães; roupas para 

cães; capas (agasalhos) para cães; barrigueiras para 

cães; impermeáveis para cães; ferraduras; mantas para 

cavalos; cobertores para cavalos; artigos de vestuário 

para cavalos; coleiras para cavalos; selas para cavalos; 

arreios para cavalos; antolhos (arreios); fitas para 

a cabeça de cavalos; cobrejões impermeáveis para 

cavalos; chapéus-de-chuva para golfe; peles de animais; 

couro; bengalas; chicotes; arreios e selaria; maletas 

para documentos; manjedouras (sacos alimentação); 

sacos de desporto; bandoleiras (correias) em couro; 

sacos de praia; porta-cartas (pastas); bolsas em malha 

metálica; armações para sacos de mão; armações para 

chapéus-de-chuva ou para chapéus-de-sol; sacos de 

mão; pegas para malas de viagem; punhos para bastões 

de caminhada; mochilas com uma alça; porta-música; 

açaimes; bolsas; sacos de compras (não sendo de 

plásticos ou papel); correias para patins; slings (panos) 

para o transporte de bebés; anéis para chapéus-de- 

-chuva; bengalas para chapéus-de-chuva; estojos para 

maquilhagem, sem conteúdo; bengalas-assentos; sacos 

para compras com rodas; bengalas e chapéus de chuva 

combinados; sacos para guarda-chuva; capas para 

chapéus de sol; capas para chapéus-de-chuva; chapéus 

de sol de praia (guarda-sóis de praia); peças metálicas 

para chapéus de chuva; malas de viagem; bagagens com 

rodas; sacos de higiene; conjuntos de viagem (artigos 

em couro); estojos de viagem para gravatas; estojos 

em imitações de couro; estojos para chaves em couro; 

estojos para chaves; estojos de maquilhagem; sacos 

para produtos de barbear vendidos vazios; bolsa para 

cartas de condução; bolsas para ferramentas, vendidas 

vazias; malas de viagem para transportar na cabine do 

avião; bagagem de viagem; bolsas tipo boston; malas 

casuais; malas de senhora tipo saco; sacos a tiracolo; 

sacos de t i racolo cruzado; sacos a t i racolo para 

crianças; malas de senhora à moda; sacos decorados 

com vidrilhos; sacos com rodas; sacos de viagem para 

avião; bolsas de caça (de caça) (acessórios de caça); 

malas para campistas; sacos para caminhadas; sacos de 

trabalho; sacos multiusos com asas para pendurar do 

pulso; alforges; malas de mão para a noite; bolsas para 

bagagem; sacos de viagem em imitação de couro; sacos 

de viagem em matérias plásticas; sacos porta-fatos 

de viagem em couro; sacos de viagem para sapatos; 

porta-fatos; sacos de lona; malas diplomáticas; malas 

e carteiras de couro; sacos flexíveis para vestuário; 

sacos impermeáveis; sacos de feltro; pastas (artigos 
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em couro); sacos em pele sintética; bolsas tricotadas, 

não sendo de metais preciosos; malas para vestuário 

de desporto; estojos para artigos de higiene pessoal; 

sacos para atoalhados; malas para sapatos; sacos 

de ferramentas vendidos vazios; sacos pequenos 

para cavalheiros; bolsas de trazer à cintura; porta- 

-moedas feitos de metais preciosos; porta-moedas em 

couro; sacos de mão (para senhora) em couro; malas 

de mão para senhora em imitação de couro; bolsas 

para suportes de maquilhagem, chaves e outro artigo 

pessoal; caixas de chapéus para viagem; caixas para 

chapéus de couro; correias para malas de viagem; alças 

para porta-moedas; porta-cartões de visita sob a forma 

de carteiras; porta-moedas; caixas de viagem; capas 

para bagagens; bolsas de cintura; pochetes (carteiras 

de mão); carteiras para cartões (em couro); carteiras 

marsupiais; sacos de atletismo multiusos; sacos para 

kits de acessórios desportivos; sacos para alpinistas; 

sacos de viagem; armações para porta-moedas; malas 

de viagem com rodas; malas pequenas de viagem; 

bagagem de mão; mochilas para caminhadas; mochilas 

com cordões para desporto; acessórios para arreios; 

cravos (tachas) para couro; correias em imitação 

de couro; cordões (couro); couro, em bruto e semi- 

-trabalhado; couro para arreios; couro para sapatos; 

imitações de couro; molesquim (imitação de couro); 

peles curtidas; couro poliuretano; peles; pele sintética; 

pele semitrabalhada; tecido em couro; artigos de 

vestuário para cavalos; arções de selas; selaria; arreios 

para animais; rédeas; presilhas de selas; gualdrapas 

(xairéis) de selas; capas para animais; chibata de caça; 

pingalins; polainas e joelheiras para cavalos; perneiras 

para animais; cobertores e agasalhos para animais; 

mantas de sela para cavalos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203417

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homens, senhoras e 

crianças; collants (meias); chapelaria; roupa interior; 

roupa de noite; fatos de banho; roupões de banho; 

cintos (vestuário); xailes; acessórios, nomeadamente 

lenços de cabeça, lenços de pescoço, xailes, lenços de 

bolso; gravatas; luvas (vestuário); sapatos; cintos de 

couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203418

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios, consultadoria 

de vendas; serviços de vendas por grosso e a retalho 

relacionados com vestuár io, ca lçado, chapelar ia 

e relógios de parede e de mesa e relógios, artigos 

de ótica, joias, acessórios de moda, cosméticos e 

perfumaria, artigos de cabedal, nomeadamente baús e 

sacos, porta-moedas, porta-cartões (marroquinaria), 

s a c o s p o r t a-f a t o s p a r a v i a g e m, e s t o j o s p a r a 

maquilhagem, sem conteúdo, sacos de toilette, cintas 

(em couro), mochilas (com duas alças), bolsas para 

chaves, pastas para estudantes (satchels), sacos de 

ginástica, sacos (invólucros, bolsas) em cabedal, para 

embalagem, guarda-chuvas e guarda-sóis; serviços 

de vendas por grosso e a retalho relacionados com 

roupa de cama, têxteis para o lar, artigos domésticos, 

nomeada mente rec ipientes domést icos, têx tei s 

domést icos, roupa de uso domést ico, utensí l ios 

domésticos e fragrâncias domésticas, conjuntos de 

polimento de calçados, saca-rolhas e decantadores 

para vinho, artigos de papelaria, bagagens, artigos 

despor t ivos; ser v iç os de ma rket i ng; a ná l i ses e 

investigações de mercado; publicidade; serviços de 

promoção de vendas; aluguer de espaços publicitários; 

distribuição de bens e material publicitário para fins 

publicitários, inclusive por meio electrónico e da 

internet; apresentação de produtos, em particular 

loja e decoração de lojas e montras; organização de 

exposições com fins comerciais ou de publicidade; 

p ro m o ç ã o d e r e l a ç õ e s c o m e r c i a i s a t r avé s d a 

d i spon ibi l i zação de c ontac tos c omerc ia i s e de 

negócios; serviços de informação e aconselhamento 
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comercial para consumidores (lojas do consumidor); 

consu ltador ia empresar ia l e de adm in ist ração; 

consultadoria em organização de negócios comerciais; 

consultadoria profissional em negócios comerciais; 

ser v iços de consu ltador ia em moda (negóc ios); 

organização de desfiles de moda para fins comerciais, 

industriais e publicitários; gestão de lojas de vendas 

a retalho, serviços de vendas por grosso e a retalho 

onl ine e serviços de pedidos onl ine, serviços de 

encomendas por correspondência e ser v iços de 

encomendas onl ine informatizados relacionados 

com vestuár io, calçado, chapelar ia e relógios de 

parede e de mesa e relógios, artigos ópticos, artigos 

de joa lhar ia, acessór ios de moda, cosmét icos e 

perfumaria; gestão de lojas de vendas a retalho, 

serviços de vendas por grosso e a retalho online e 

serviços de pedidos online, serviços de encomendas 

por correspondência e serviços de encomendas online 

informatizados relacionados com produtos de couro, 

nomeadamente baús e sacos, porta-moedas, porta-

-cartões (marroquinar ia), sacos porta-fatos para 

viagem, estojos para maquilhagem, sem conteúdo, 

sacos de toilette, cintas (em couro), mochilas (com 

duas alças), bolsas para chaves, pastas para estudantes 

(satchels), sacos de g inást ica, sacos (invólucros, 

bolsas) em cabedal, para embalagem, guarda-chuvas 

e guarda-sóis; gestão de lojas de vendas a retalho, 

serviços de vendas por grosso e a retalho online e 

serviços de pedidos online, serviços de encomendas 

por correspondência e serviços de encomendas online 

informatizados relacionados com roupa de cama, 

têxteis para o lar, artigos domésticos, nomeadamente 

recipientes domésticos, têxteis domésticos, roupa de 

uso doméstico, utensílios domésticos e fragrâncias 

domésticas, conjuntos de polimento de calçados, saca- 

-rolhas e decantadores para vinho, artigos de papelaria, 

bagagens, artigos desportivos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203419

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P roduto s : Ó cu lo s (ót ic a) e peç a s pa ra o s 

mesmos; estojos para óculos; bolsas adaptadas para 

telemóveis; sacolas adaptadas para computadores 

portáteis; relógios intel igentes (smartwatches) e 

sof tware; apl icações móveis; d isposit ivos de uso 

corporal para registo de actividade física (rastreadores 

de act iv idades vest ívei s); ca netas elect rón icas; 

auriculares; campainhas de alarme; filmes, arquivos 

de imagem descarregáveis; revistas electrónicas; 

arquivos de música descarregáveis; podcasts (ficheiros 

de áudio); chaves web USB; conjunto de auscultadores 

de comunicações; microfones para dispositivos de 

comunicação; receptores de dados móveis; aparelhos 

ópt icos d ig ita i s de t ra nsm issão; ca r tei ras pa ra 

armazenamento de discos compactos (CDs); blocos de 

notas digitais; memórias electrónicas; etiquetas com 

chips RFID integrados; etiquetas com informação 

gravada ou codificada magneticamente; etiquetas 

com códigos para leitura por máquinas; estojos para 

dispositivos de armazenamento de música; chaves de 

memória (pen drives); conjunto de auscultadores para 

jogos de realidade virtual (VR); capas para leitores de 

livros electrónicos (e-books); altifalantes inteligentes; 

leitores de MP4; auscultadores; auscultadores sem 

fios; fones para ouvidos; auscultadores para telefones 

inteligentes (smartphones); estojos para auscultadores; 

a u s c u l t a d o r e s c o m c a n c e l a m e n t o d e r u í d o 

(auscultadores antirruído); conjunto de auscultadores 

sem fios para telefones inteligentes (smartphones); 

conjunto de auscultadores para telefones; combinações 

de auscultadores e microfone; altifalantes; armários 

para a lt i fa lantes; a lt i fa lantes sem f ios; estações 

de acoplamento portáteis com alt i fa lantes; bens 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, programas 

de computador com vestuário, calçado, chapelaria 

e relógios de parede e de mesa e relógios de pulso, 

artigos de joalharia, artigos de ótica, acessórios de 

moda, cosméticos e perfumaria, sacos, sacos de mão, 

bolsas, porta-cartões (marroquinar ia), mochi las, 

ar t igos domést icos, nomeadamente contentores 

domésticos, artigos têxteis para o lar, roupa para 

uso doméstico, utensílios domésticos e fragrâncias 

domésticas, conjuntos de polimento de sapatos, saca- 

-rolhas e decantadores para vinho, artigos de papelaria, 

velas, malas para uso em viagem, brinquedos, sacos 

desportivos, arte para utilização online e em mundos 

virtuais online; software de jogos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203420

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

produtos nesses metais ou em plaqué (incluídos na 

classe 14), nomeadamente amuletos (joa lhar ia), 

or na mento s ( joa l ha r ia), a mu leto s dec orat ivo s 

para porta-chaves, alf inetes (joalharia), pulseiras 

( j o a l h a r i a), b r o c h e s ( j o a l h a r i a), c a b o c h õ e s, 

diamantes, pedras preciosas, marf im (joalharia), 

elementos de bijutaria, ornamentos em azeviche, 

pedras semi-preciosas, colares (joalharia), correntes 

(joalharia), clipes de gravatas, alfinetes de gravatas, 

objetos de arte em metais preciosos, missangas para 

fazer joias, botões de punho, medalhões (joalharia), 

br incos para orelhas, pérolas (joalharia), platina 

(metal), anéis (joalharia), amuletos em joias, alfinete 

ornamentais, estojos em rolo para joalharia, joalharia 

para decoração de chapéus, fechos para joalharia, 

joias, medalhões, pinos de pau (joalharia), joias em 

cloisonné; artigos de joalharia; relógios de parede e 

de mesa e relógios de pulso; caixas de joias e caixas de 

relógios; relógios de alarme; botões de punho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203421

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P rodutos : C ou ro e i m it aç ões de c ou ro, e 

produtos nestas matérias (incluídos na classe 18), 

nomeadamente pastas (maletas), carteiras, baínhas, 

em couro, para artigos de papelaria, porta-moedas, 

porta-cartões (marroquinaria), sacos porta-fatos para 

viagem, estojos para maquilhagem, sem conteúdo, 

estojos para cartões de crédito (carteiras), sacos de 

toilette, sacos para cosméticos vendidos vazios, cintas 

(em couro), conjuntos de viagem, bolsas para chaves, 

sacos (invólucros, bolsas) em couro, para embalagem; 

baús e malas de viagem; bolsas; chapéus-de-chuva 

e chapéus-de-sol; malas de viagem, sacos, carteiras 

e outros transportadores; vestuário para animais de 

estimação; coleiras para animais; coleiras para cães; 

calçado para cães; trelas para cães; coleiras para cães; 

parkas para cães; vestuário para cães; roupas para 

cães; capas (agasalhos) para cães; barrigueiras para 

cães; impermeáveis para cães; ferraduras; mantas para 

cavalos; cobertores para cavalos; artigos de vestuário 

para cavalos; coleiras para cavalos; selas para cavalos; 

arreios para cavalos; antolhos (arreios); fitas para 

a cabeça de cavalos; cobrejões impermeáveis para 

cavalos; chapéus-de-chuva para golfe; peles de animais; 

couro; bengalas; chicotes; arreios e selaria; maletas 

para documentos; manjedouras (sacos alimentação); 

sacos de desporto; bandoleiras (correias) em couro; 

sacos de praia; porta-cartas (pastas); bolsas em malha 

metálica; armações para sacos de mão; armações para 

chapéus-de-chuva ou para chapéus-de-sol; sacos de 

mão; pegas para malas de viagem; punhos para bastões 

de caminhada; mochilas com uma alça; porta-música; 

açaimes; bolsas; sacos de compras (não sendo de 

plásticos ou papel); correias para patins; slings (panos) 

para o transporte de bebés; anéis para chapéus-de- 

-chuva; bengalas para chapéus-de-chuva; estojos para 

maquilhagem, sem conteúdo; bengalas-assentos; sacos 

para compras com rodas; bengalas e chapéus de chuva 

combinados; sacos para guarda-chuva; capas para 

chapéus de sol; capas para chapéus-de-chuva; chapéus 

de sol de praia (guarda-sóis de praia); peças metálicas 

para chapéus de chuva; malas de viagem; bagagens com 

rodas; sacos de higiene; conjuntos de viagem (artigos 

em couro); estojos de viagem para gravatas; estojos 

em imitações de couro; estojos para chaves em couro; 

estojos para chaves; estojos de maquilhagem; sacos 

para produtos de barbear vendidos vazios; bolsa para 

cartas de condução; bolsas para ferramentas, vendidas 

vazias; malas de viagem para transportar na cabine do 

avião; bagagem de viagem; bolsas tipo boston; malas 

casuais; malas de senhora tipo saco; sacos a tiracolo; 

sacos de t i racolo cruzado; sacos a t i racolo para 

crianças; malas de senhora à moda; sacos decorados 



N.º 1 — 4-1-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 161

com vidrilhos; sacos com rodas; sacos de viagem para 

avião; bolsas de caça (de caça) (acessórios de caça); 

malas para campistas; sacos para caminhadas; sacos de 

trabalho; sacos multiusos com asas para pendurar do 

pulso; alforges; malas de mão para a noite; bolsas para 

bagagem; sacos de viagem em imitação de couro; sacos 

de viagem em matérias plásticas; sacos porta-fatos 

de viagem em couro; sacos de viagem para sapatos; 

porta-fatos; sacos de lona; malas diplomáticas; malas 

e carteiras de couro; sacos flexíveis para vestuário; 

sacos impermeáveis; sacos de feltro; pastas (artigos 

em couro); sacos em pele sintética; bolsas tricotadas, 

não sendo de metais preciosos; malas para vestuário 

de desporto; estojos para artigos de higiene pessoal; 

sacos para atoalhados; malas para sapatos; sacos 

de ferramentas vendidos vazios; sacos pequenos 

para cavalheiros; bolsas de trazer à cintura; porta- 

-moedas feitos de metais preciosos; porta-moedas em 

couro; sacos de mão (para senhora) em couro; malas 

de mão para senhora em imitação de couro; bolsas 

para suportes de maquilhagem, chaves e outro artigo 

pessoal; caixas de chapéus para viagem; caixas para 

chapéus de couro; correias para malas de viagem; alças 

para porta-moedas; porta-cartões de visita sob a forma 

de carteiras; porta-moedas; caixas de viagem; capas 

para bagagens; bolsas de cintura; pochetes (carteiras 

de mão); carteiras para cartões (em couro); carteiras 

marsupiais; sacos de atletismo multiusos; sacos para 

kits de acessórios desportivos; sacos para alpinistas; 

sacos de viagem; armações para porta-moedas; malas 

de viagem com rodas; malas pequenas de viagem; 

bagagem de mão; mochilas para caminhadas; mochilas 

com cordões para desporto; acessórios para arreios; 

cravos (tachas) para couro; correias em imitação 

de couro; cordões (couro); couro, em bruto e semi- 

-trabalhado; couro para arreios; couro para sapatos; 

imitações de couro; molesquim (imitação de couro); 

peles curtidas; couro poliuretano; peles; pele sintética; 

pele semitrabalhada; tecido em couro; artigos de 

vestuário para cavalos; arções de selas; selaria; arreios 

para animais; rédeas; presilhas de selas; gualdrapas 

(xairéis) de selas; capas para animais; chibata de caça; 

pingalins; polainas e joelheiras para cavalos; perneiras 

para animais; cobertores e agasalhos para animais; 

mantas de sela para cavalos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203422

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homens, senhoras e 

crianças; collants (meias); chapelaria; roupa interior; 

roupa de noite; fatos de banho; roupões de banho; 

cintos (vestuário); xailes; acessórios, nomeadamente 

lenços de cabeça, lenços de pescoço, xailes, lenços de 

bolso; gravatas; luvas (vestuário); sapatos; cintos de 

couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203423

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios, consultadoria 

de vendas; serviços de vendas por grosso e a retalho 

relacionados com vestuár io, ca lçado, chapelar ia 

e relógios de parede e de mesa e relógios, artigos 

de ótica, joias, acessórios de moda, cosméticos e 

perfumaria, artigos de cabedal, nomeadamente baús e 

sacos, porta-moedas, porta-cartões (marroquinaria), 

s a c o s p o r t a-f a t o s p a r a v i a g e m, e s t o j o s p a r a 

maquilhagem, sem conteúdo, sacos de toilette, cintas 

(em couro), mochilas (com duas alças), bolsas para 

chaves, pastas para estudantes (satchels), sacos de 

ginástica, sacos (invólucros, bolsas) em cabedal, para 

embalagem, guarda-chuvas e guarda-sóis; serviços 

de vendas por grosso e a retalho relacionados com 

roupa de cama, têxteis para o lar, artigos domésticos, 

nomeada mente rec ipientes domést icos, têx tei s 

domést icos, roupa de uso domést ico, utensí l ios 

domésticos e fragrâncias domésticas, conjuntos de 

polimento de calçados, saca-rolhas e decantadores 

para vinho, artigos de papelaria, bagagens, artigos 
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despor t ivos; ser v iç os de ma rket i ng; a ná l i ses e 

investigações de mercado; publicidade; serviços de 

promoção de vendas; aluguer de espaços publicitários; 

distribuição de bens e material publicitário para fins 

publicitários, inclusive por meio electrónico e da 

internet; apresentação de produtos, em particular 

loja e decoração de lojas e montras; organização de 

exposições com fins comerciais ou de publicidade; 

p ro m o ç ã o d e r e l a ç õ e s c o m e r c i a i s a t r avé s d a 

d i spon ibi l i zação de c ontac tos c omerc ia i s e de 

negócios; serviços de informação e aconselhamento 

comercial para consumidores (lojas do consumidor); 

consu ltador ia empresar ia l e de adm in ist ração; 

consultadoria em organização de negócios comerciais; 

consultadoria profissional em negócios comerciais; 

ser v iços de consu ltador ia em moda (negóc ios); 

organização de desfiles de moda para fins comerciais, 

industriais e publicitários; gestão de lojas de vendas 

a retalho, serviços de vendas por grosso e a retalho 

onl ine e serviços de pedidos onl ine, serviços de 

encomendas por correspondência e ser v iços de 

encomendas onl ine informatizados relacionados 

com vestuár io, calçado, chapelar ia e relógios de 

parede e de mesa e relógios, artigos ópticos, artigos 

de joa lhar ia, acessór ios de moda, cosmét icos e 

perfumaria; gestão de lojas de vendas a retalho, 

serviços de vendas por grosso e a retalho online e 

serviços de pedidos online, serviços de encomendas 

por correspondência e serviços de encomendas online 

informatizados relacionados com produtos de couro, 

nomeadamente baús e sacos, porta-moedas, porta-

-cartões (marroquinar ia), sacos porta-fatos para 

viagem, estojos para maquilhagem, sem conteúdo, 

sacos de toilette, cintas (em couro), mochilas (com 

duas alças), bolsas para chaves, pastas para estudantes 

(satchels), sacos de g inást ica, sacos (invólucros, 

bolsas) em cabedal, para embalagem, guarda-chuvas 

e guarda-sóis; gestão de lojas de vendas a retalho, 

serviços de vendas por grosso e a retalho online e 

serviços de pedidos online, serviços de encomendas 

por correspondência e serviços de encomendas online 

informatizados relacionados com roupa de cama, 

têxteis para o lar, artigos domésticos, nomeadamente 

recipientes domésticos, têxteis domésticos, roupa de 

uso doméstico, utensílios domésticos e fragrâncias 

domésticas, conjuntos de polimento de calçados, saca- 

-rolhas e decantadores para vinho, artigos de papelaria, 

bagagens, artigos desportivos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203424

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos (ótica) e peças para os mesmos; 

estojos para óculos; bolsas adaptadas para telemóveis; 

sacolas adaptadas para computadores portáteis; 

memórias electrónicas; etiquetas com chips RFID 

integrados; etiquetas com informação gravada ou 

codificada magneticamente; etiquetas com códigos 

para leitura por máquinas; chaves de memória (pen 

drives); bens virtuais descarregáveis, nomeadamente, 

programas de computador com vestuário, calçado, 

chapelaria e relógios de parede e de mesa e relógios de 

pulso, artigos de joalharia, artigos de ótica, acessórios 

de moda, cosméticos e perfumaria, sacos, sacos de 

mão, bolsas, porta-cartões (marroquinaria), mochilas, 

ar t igos domést icos, nomeadamente contentores 

domésticos, artigos têxteis para o lar, roupa para 

uso doméstico, utensílios domésticos e fragrâncias 

domésticas, conjuntos de polimento de sapatos, saca- 

-rolhas e decantadores para vinho, artigos de papelaria, 

velas, malas para uso em viagem, brinquedos, sacos 

desportivos, arte não através da música, vídeo ou 

imagens electrónicas para uti l ização online e em 

mundos virtuais online; software de jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203425

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14
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[511]  P rodutos : Meta i s prec iosos e suas l igas e 

produtos nesses metais ou em plaqué (incluídos na 

classe 14), nomeadamente amuletos (joa lhar ia), 

or na mento s ( joa l ha r ia), a mu leto s dec orat ivo s 

para porta-chaves, alf inetes (joalharia), pulseiras 

( jo a l h a r i a) , b ro c h e s ( jo a l h a r i a), c a b o c h õ e s, 

diamantes, pedras preciosas, marf im (joalharia), 

elementos de bijutaria, ornamentos em azeviche, 

pedras semi-preciosas, colares (joalharia), correntes 

(joalharia), clipes de gravatas, alfinetes de gravatas, 

objetos de arte em metais preciosos, missangas para 

fazer joias, botões de punho, medalhões (joalharia), 

br incos para orelhas, pérolas (joalharia), platina 

(metal), anéis (joalharia), amuletos em joias, alfinete 

ornamentais, estojos em rolo para joalharia, joalharia 

para decoração de chapéus, fechos para joalharia, 

joias, medalhões, pinos de pau (joalharia), joias em 

cloisonné; artigos de joalharia; relógios de parede e 

de mesa e relógios de pulso; caixas de joias e caixas de 

relógios; relógios de alarme; botões de punho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203426

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P rodutos : C ou ro e i m it aç ões de c ou ro, e 

produtos nestas matérias (incluídos na classe 18), 

nomeadamente pastas (maletas), carteiras, baínhas, 

em couro, para artigos de papelaria, porta-moedas, 

porta-cartões (marroquinaria), sacos porta-fatos para 

viagem, estojos para maquilhagem, sem conteúdo, 

estojos para cartões de crédito (carteiras), sacos de 

toilette, sacos para cosméticos vendidos vazios, cintas 

(em couro), conjuntos de viagem, bolsas para chaves, 

sacos (invólucros, bolsas) em couro, para embalagem; 

baús e malas de viagem; bolsas; chapéus-de-chuva 

e chapéus-de-sol; malas de viagem, sacos, carteiras 

e outros transportadores; vestuário para animais de 

estimação; coleiras para animais; coleiras para cães; 

calçado para cães; trelas para cães; coleiras para cães; 

parkas para cães; vestuário para cães; roupas para 

cães; capas (agasalhos) para cães; barrigueiras para 

cães; impermeáveis para cães; ferraduras; mantas para 

cavalos; cobertores para cavalos; artigos de vestuário 

para cavalos; coleiras para cavalos; selas para cavalos; 

arreios para cavalos; antolhos (arreios); fitas para 

a cabeça de cavalos; cobrejões impermeáveis para 

cavalos; chapéus-de-chuva para golfe; peles de animais; 

couro; bengalas; chicotes; arreios e selaria; maletas 

para documentos; manjedouras (sacos alimentação); 

sacos de desporto; bandoleiras (correias) em couro; 

sacos de praia; porta-cartas (pastas); bolsas em malha 

metálica; armações para sacos de mão; armações para 

chapéus-de-chuva ou para chapéus-de-sol; sacos de 

mão; pegas para malas de viagem; punhos para bastões 

de caminhada; mochilas com uma alça; porta-música; 

açaimes; bolsas; sacos de compras (não sendo de 

plásticos ou papel); correias para patins; slings (panos) 

para o transporte de bebés; anéis para chapéus-de- 

-chuva; bengalas para chapéus-de-chuva; estojos para 

maquilhagem, sem conteúdo; bengalas-assentos; sacos 

para compras com rodas; bengalas e chapéus de chuva 

combinados; sacos para guarda-chuva; capas para 

chapéus de sol; capas para chapéus-de-chuva; chapéus 

de sol de praia (guarda-sóis de praia); peças metálicas 

para chapéus de chuva; malas de viagem; bagagens com 

rodas; sacos de higiene; conjuntos de viagem (artigos 

em couro); estojos de viagem para gravatas; estojos 

em imitações de couro; estojos para chaves em couro; 

estojos para chaves; estojos de maquilhagem; sacos 

para produtos de barbear vendidos vazios; bolsa para 

cartas de condução; bolsas para ferramentas, vendidas 

vazias; malas de viagem para transportar na cabine do 

avião; bagagem de viagem; bolsas tipo boston; malas 

casuais; malas de senhora tipo saco; sacos a tiracolo; 

sacos de t i racolo cruzado; sacos a t i racolo para 

crianças; malas de senhora à moda; sacos decorados 

com vidrilhos; sacos com rodas; sacos de viagem para 

avião; bolsas de caça (de caça) (acessórios de caça); 

malas para campistas; sacos para caminhadas; sacos de 

trabalho; sacos multiusos com asas para pendurar do 

pulso; alforges; malas de mão para a noite; bolsas para 

bagagem; sacos de viagem em imitação de couro; sacos 

de viagem em matérias plásticas; sacos porta-fatos 

de viagem em couro; sacos de viagem para sapatos; 

porta-fatos; sacos de lona; malas diplomáticas; malas 

e carteiras de couro; sacos flexíveis para vestuário; 

sacos impermeáveis; sacos de feltro; pastas (artigos 

em couro); sacos em pele sintética; bolsas tricotadas, 

não sendo de metais preciosos; malas para vestuário 

de desporto; estojos para artigos de higiene pessoal; 
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sacos para atoalhados; malas para sapatos; sacos 

de ferramentas vendidos vazios; sacos pequenos 

para cavalheiros; bolsas de trazer à cintura; porta- 

-moedas feitos de metais preciosos; porta-moedas em 

couro; sacos de mão (para senhora) em couro; malas 

de mão para senhora em imitação de couro; bolsas 

para suportes de maquilhagem, chaves e outro artigo 

pessoal; caixas de chapéus para viagem; caixas para 

chapéus de couro; correias para malas de viagem; alças 

para porta-moedas; porta-cartões de visita sob a forma 

de carteiras; porta-moedas; caixas de viagem; capas 

para bagagens; bolsas de cintura; pochetes (carteiras 

de mão); carteiras para cartões (em couro); carteiras 

marsupiais; sacos de atletismo multiusos; sacos para 

kits de acessórios desportivos; sacos para alpinistas; 

sacos de viagem; armações para porta-moedas; malas 

de viagem com rodas; malas pequenas de viagem; 

bagagem de mão; mochilas para caminhadas; mochilas 

com cordões para desporto; acessórios para arreios; 

cravos (tachas) para couro; correias em imitação 

de couro; cordões (couro); couro, em bruto e semi- 

-trabalhado; couro para arreios; couro para sapatos; 

imitações de couro; molesquim (imitação de couro); 

peles curtidas; couro poliuretano; peles; pele sintética; 

pele semitrabalhada; tecido em couro; artigos de 

vestuário para cavalos; arções de selas; selaria; arreios 

para animais; rédeas; presilhas de selas; gualdrapas 

(xairéis) de selas; capas para animais; chibata de caça; 

pingalins; polainas e joelheiras para cavalos; perneiras 

para animais; cobertores e agasalhos para animais; 

mantas de sela para cavalos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203427

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homens, senhoras e 

crianças; collants (meias); chapelaria; roupa interior; 

roupa de noite; fatos de banho; roupões de banho; 

cintos (vestuário); xailes; acessórios, nomeadamente 

lenços de cabeça, lenços de pescoço, xailes, lenços de 

bolso; gravatas; luvas (vestuário); sapatos; cintos de 

couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203428

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : H UG O BOSS Trade Ma rk 

Management GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselst r. 12, 72555 Metz ingen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios, consultadoria 

de vendas; serviços de vendas por grosso e a retalho 

relacionados com vestuár io, ca lçado, chapelar ia 

e relógios de parede e de mesa e relógios, artigos 

de ótica, joias, acessórios de moda, cosméticos e 

perfumaria, artigos de cabedal, nomeadamente baús e 

sacos, porta-moedas, porta-cartões (marroquinaria), 

s a c o s p o r t a-f a t o s p a r a v i a g e m, e s t o j o s p a r a 

maquilhagem, sem conteúdo, sacos de toilette, cintas 

(em couro), mochilas (com duas alças), bolsas para 

chaves, pastas para estudantes (satchels), sacos de 

ginástica, sacos (invólucros, bolsas) em cabedal, para 

embalagem, guarda-chuvas e guarda-sóis; serviços 

de vendas por grosso e a retalho relacionados com 

roupa de cama, têxteis para o lar, artigos domésticos, 

nomeada mente rec ipientes domést icos, têx tei s 

domést icos, roupa de uso domést ico, utensí l ios 

domésticos e fragrâncias domésticas, conjuntos de 

polimento de calçados, saca-rolhas e decantadores 

para vinho, artigos de papelaria, bagagens, artigos 

despor t ivos; ser v iç os de ma rket i ng; a ná l i ses e 

investigações de mercado; publicidade; serviços de 

promoção de vendas; aluguer de espaços publicitários; 

distribuição de bens e material publicitário para fins 

publicitários, inclusive por meio electrónico e da 

internet; apresentação de produtos, em particular 

loja e decoração de lojas e montras; organização de 

exposições com fins comerciais ou de publicidade; 

p ro m o ç ã o d e r e l a ç õ e s c o m e r c i a i s a t r avé s d a 

d i spon ibi l i zação de c ontac tos c omerc ia i s e de 

negócios; serviços de informação e aconselhamento 

comercial para consumidores (lojas do consumidor); 

consu ltador ia empresar ia l e de adm in ist ração; 

consultadoria em organização de negócios comerciais; 



N.º 1 — 4-1-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 165

consultadoria profissional em negócios comerciais; 

ser v iços de consu ltador ia em moda (negóc ios); 

organização de desfiles de moda para fins comerciais, 

industriais e publicitários; gestão de lojas de vendas 

a retalho, serviços de vendas por grosso e a retalho 

onl ine e serviços de pedidos onl ine, serv iços de 

encomendas por correspondência e ser v iços de 

encomendas onl ine informatizados relacionados 

com vestuár io, calçado, chapelar ia e relógios de 

parede e de mesa e relógios, artigos ópticos, artigos 

de joa lhar ia, acessór ios de moda, cosmét icos e 

perfumaria; gestão de lojas de vendas a retalho, 

serviços de vendas por grosso e a retalho online e 

serviços de pedidos online, serviços de encomendas 

por correspondência e serviços de encomendas online 

informatizados relacionados com produtos de couro, 

nomeadamente baús e sacos, porta-moedas, porta-

-cartões (marroquinar ia), sacos porta-fatos para 

viagem, estojos para maquilhagem, sem conteúdo, 

sacos de toilette, cintas (em couro), mochilas (com 

duas alças), bolsas para chaves, pastas para estudantes 

(satchels), sacos de g inást ica, sacos (invólucros, 

bolsas) em cabedal, para embalagem, guarda-chuvas 

e guarda-sóis; gestão de lojas de vendas a retalho, 

serviços de vendas por grosso e a retalho online e 

serviços de pedidos online, serviços de encomendas 

por correspondência e serviços de encomendas online 

informatizados relacionados com roupa de cama, 

têxteis para o lar, artigos domésticos, nomeadamente 

recipientes domésticos, têxteis domésticos, roupa de 

uso doméstico, utensílios domésticos e fragrâncias 

domésticas, conjuntos de polimento de calçados, saca- 

-rolhas e decantadores para vinho, artigos de papelaria, 

bagagens, artigos desportivos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203429

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15 1

-2 12 101 9 901B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203430

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15 1

-2 12 101 9 901B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203431

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15 1

-2 12 101 9 901B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203432

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 15 1

-2 12 101 9 901B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203433

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15 1

-2 12 101 9 901B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203434

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15 1

-2 12 101 9 901B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203435

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15 1

-2 12 101 9 901B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203436

[220]  Data de pedido : 2022/11/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15 1

-2 12 101 9 901B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203437

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 263 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203438

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 263 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203439

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 263 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203440

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 263 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203441

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 263 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203442

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 263 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/203443

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 263 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203444

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 263 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203445

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 881 23

Ａ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203446

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 1339 1 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203447

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

 Zhuhai Yi Pin Yan Trading Co., Ltd.

  Endereço : 2123 7 2

2301

 Room 2301, Unit 2, Building 7, No. 2123, Middle of 

Jiuzhou Avenue, Zhuhai City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203448

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1990 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203449

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1990 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203450

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1990 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203451

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1990 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203452

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1990 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203453

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1990 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203465

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : Bobbi Brow n P rofess iona l 

Cosmetics, Inc.

  Endereço : 767 Fifth Avenue, New York, New 

York 10153, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 
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polir, desengordurar e raspar; sabão; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentífricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203466

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : Bobbi Brow n P rofess iona l 

Cosmetics, Inc.

  Endereço : 767 Fifth Avenue, New York, New 

York 10153, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publ ic idade; gestão de empresas; 

administração de empresas; serviços de trabalhos 

administrativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203467

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : Bobbi Brow n P rofess iona l 

Cosmetics, Inc.

  Endereço : 767 Fifth Avenue, New York, New 

York 10153, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  S er v iç o s : S er v iç o s mé d ic o s; s er v i ç o s de 

saúde animal; cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos e animais; serviços de agricultura, 

horticultura e silvicultura.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203468

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

 FENG DANDAN

  Endereço : 4 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203473

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

 Suzhou Kimauto Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

222 501

 Room 501, Main Building, Maidi Technology Building, 

No. 222, Guijia Lane, Suzhou Industrial Park, Suzhou 

Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone, Jiangsu 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203474

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

 Suzhou Kimauto Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

222 501

 Room 501, Main Building, Maidi Technology Building, 

No. 222, Guijia Lane, Suzhou Industrial Park, Suzhou 

Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone, Jiangsu 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203475

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : 

 GLOBAL XIN-ZHAO INTERNATIONAL CO., 

LTD.

  Endereço : 15 5

 5 F., No. 15, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei 

City 23557, Taiwan, China

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[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 acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/181087 2022/12/12 2022/12/12 Four Seasons Hotels (Netherlands) B.V. 20

N/182668 2022/12/12 2022/12/12 44

N/182669 2022/12/12 2022/12/12 35

N/182670 2022/12/12 2022/12/12 05

N/185874 2022/12/12 2022/12/12 05

N/185920 2022/12/12 2022/12/12 Roka Sports, Inc. 09

N/185921 2022/12/12 2022/12/12 Roka Sports, Inc. 18

N/185922 2022/12/12 2022/12/12 Roka Sports, Inc. 25

N/187406 2022/12/12 2022/12/12 IDEALMED GHM

IDEALMED GHS LIMITADA, em inglês IDEALMED GHS 

LIMITED

03

N/187407 2022/12/12 2022/12/12 IDEALMED GHM

IDEALMED GHS LIMITADA, em inglês IDEALMED GHS 

LIMITED

05

N/190435 2022/12/12 2022/12/12 BEN TRE IMPORT EXPORT JOINT - STOCK 

CORPORATION

03

N/191446 2022/12/12 2022/12/12 14

N/192394 2022/12/12 2022/12/12 20
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/192904 2022/12/12 2022/12/12 Cytovia Therapeutics, Inc. 05

N/192905 2022/12/12 2022/12/12 Cytovia Therapeutics, Inc. 42

N/192906 2022/12/12 2022/12/12 Cytovia Therapeutics, Inc. 05

N/192907 2022/12/12 2022/12/12 Cytovia Therapeutics, Inc. 42

N/192908 2022/12/12 2022/12/12 Cytovia Therapeutics, Inc. 42

N/194224 2022/12/12 2022/12/12

RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA, em inglês 

RACING DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

12

N/194227 2022/12/12 2022/12/12

RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA, em inglês 

RACING DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

12

N/194339 2022/12/12 2022/12/12 VILLE DE VICHY 30

N/194418 2022/12/12 2022/12/12

G RU P O D E AU TO M ÓV E I S I R D L I M I TA DA / I R D 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

12

N/194419 2022/12/12 2022/12/12

G RU P O D E AU TO M ÓV E I S I R D L I M I TA DA / I R D 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

12

N/194426 2022/12/12 2022/12/12

G RU P O D E AU TO M ÓV E I S I R D L I M I TA DA / I R D 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

12

N/194427 2022/12/12 2022/12/12

G RU P O D E AU TO M ÓV E I S I R D L I M I TA DA / I R D 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

12

N/194428 2022/12/12 2022/12/12

G RU P O D E AU TO M ÓV E I S I R D L I M I TA DA / I R D 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

12

N/194431 2022/12/12 2022/12/12

G RU P O D E AU TO M ÓV E I S I R D L I M I TA DA / I R D 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

12

N/194471 2022/12/12 2022/12/12 32

N/195175 2022/12/12 2022/12/12 43

N/195388 2022/12/12 2022/12/12 VTMNTS AG 09

N/195389 2022/12/12 2022/12/12 VTMNTS AG 14

N/195390 2022/12/12 2022/12/12 VTMNTS AG 18

N/195391 2022/12/12 2022/12/12 VTMNTS AG 25

N/195392 2022/12/12 2022/12/12 VTMNTS AG 35

N/195636 2022/12/12 2022/12/12 ASOS Holdings Limited 18

N/195637 2022/12/12 2022/12/12 ASOS Holdings Limited 25

N/195638 2022/12/12 2022/12/12 ASOS Holdings Limited 35

N/196647 2022/12/12 2022/12/12

TAM WAN CHEONG

43

N/196648 2022/12/12 2022/12/12

TAM WAN CHEONG

43
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N/196705 2022/12/12 2022/12/12 De Beers Jewellers Limited 14

N/196706 2022/12/12 2022/12/12 De Beers Jewellers Limited 35

N/196847 2022/12/12 2022/12/12 YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. 03

N/196848 2022/12/12 2022/12/12 YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. 24

N/196858 2022/12/12 2022/12/12

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

05

N/196859 2022/12/12 2022/12/12

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

30

N/196860 2022/12/12 2022/12/12

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

32

N/196864 2022/12/12 2022/12/12

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

05

N/196865 2022/12/12 2022/12/12

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

30

N/196866 2022/12/12 2022/12/12

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

32

N/196870 2022/12/12 2022/12/12

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

05

N/196871 2022/12/12 2022/12/12

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

30

N/196872 2022/12/12 2022/12/12

N E W  Z E A L A N D  S O U T H E R N  H E M I  G E N E T I C 

TECHNOLOGY LIMITED

32

N/196982 2022/12/12 2022/12/12 A.S. Watson TM Limited 30

N/197127 2022/12/12 2022/12/12 Islestarr Holdings Limited 03

N/197128 2022/12/12 2022/12/12 Islestarr Holdings Limited 21

N/197129 2022/12/12 2022/12/12 Islestarr Holdings Limited 35

N/197130 2022/12/12 2022/12/12 Islestarr Holdings Limited 44

N/197309 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 05

N/197310 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 42

N/197311 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 44

N/197312 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 05

N/197313 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 42

N/197314 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 44

N/197315 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 05
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N/197316 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 42

N/197317 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 44

N/197318 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 05

N/197319 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 42

N/197320 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 44

N/197321 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 05

N/197322 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 42

N/197323 2022/12/12 2022/12/12 Seagen Inc. 44

N/197432 2022/12/12 2022/12/12 FAST RETAILING CO., LTD. 41

N/197435 2022/12/12 2022/12/12 FAST RETAILING CO., LTD. 45

N/197446 2022/12/12 2022/12/12 SeaMoney (Payment) Private Limited 09

N/197447 2022/12/12 2022/12/12 SeaMoney (Payment) Private Limited 35

N/197448 2022/12/12 2022/12/12 SeaMoney (Payment) Private Limited 36

N/197449 2022/12/12 2022/12/12 SeaMoney (Payment) Private Limited 38

N/197450 2022/12/12 2022/12/12 SeaMoney (Payment) Private Limited 42

N/197466 2022/12/12 2022/12/12 SCIP Holdings Limited 28

N/197476 2022/12/12 2022/12/12 SCIP Holdings Limited 28

N/197633 2022/12/12 2022/12/12 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/197634 2022/12/12 2022/12/12 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/197692 2022/12/12 2022/12/12 Riot Games, Inc. 09

N/197693 2022/12/12 2022/12/12 Riot Games, Inc. 16

N/197898 2022/12/12 2022/12/12 L'ARTISAN PARFUMEUR S.A.R.L. 03

N/197899 2022/12/12 2022/12/12 L'ARTISAN PARFUMEUR S.A.R.L. 04

N/197930 2022/12/12 2022/12/12 CK Hutchison Enterprises Limited 35

N/197931 2022/12/12 2022/12/12 CK Hutchison Enterprises Limited 38

N/197932 2022/12/12 2022/12/12 CK Hutchison Enterprises Limited 35

N/197933 2022/12/12 2022/12/12 CK Hutchison Enterprises Limited 38

N/197991 2022/12/12 2022/12/12 Harlan Estate Winery, Inc. 33

N/198022 2022/12/12 2022/12/12 05

N/198023 2022/12/12 2022/12/12 35

N/198024 2022/12/12 2022/12/12 44

N/198090 2022/12/12 2022/12/12 WINES OF CORDOBA PROPRIETARY LIMITED 33

N/198117 2022/12/12 2022/12/12

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

35

N/198122 2022/12/12 2022/12/12 09

N/198212 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 09

N/198213 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 28

N/198214 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 41

N/198215 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 43

N/198216 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 09
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N/198217 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 28

N/198218 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 41

N/198219 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 43

N/198220 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 09

N/198221 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 28

N/198222 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 41

N/198223 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 43

N/198224 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 09

N/198225 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 28

N/198226 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 41

N/198227 2022/12/12 2022/12/12 The Social Gaming Group IP B.V. 43

N/198236 2022/12/12 2022/12/12 Harlan Estate Winery, Inc. 33

N/198237 2022/12/12 2022/12/12 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) 14

N/198266 2022/12/12 2022/12/12 35

N/198285 2022/12/12 2022/12/12 Focus SB Ltd 09

N/198388 2022/12/12 2022/12/12 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) 14

N/198463 2022/12/12 2022/12/12 Andrea Giorgini 25

N/198601 2022/12/12 2022/12/12 OKAMOTO Corporation 25

N/198640 2022/12/12 2022/12/12 Apple Inc. 41

N/198711 2022/12/12 2022/12/12 Rothbury Wines Pty Ltd 33

N/198743 2022/12/12 2022/12/12  

Blockchain Game Partners, Inc

09

N/198785 2022/12/12 2022/12/12  

Blockchain Game Partners, Inc.

42

N/198789 2022/12/12 2022/12/12  

Blockchain Game Partners, Inc.

09

N/198792 2022/12/12 2022/12/12 09

N/198793 2022/12/12 2022/12/12 38

N/198794 2022/12/12 2022/12/12 41

N/198801 2022/12/12 2022/12/12 QSC, LLC 09

N/198802 2022/12/12 2022/12/12 QSC, LLC 42

N/198872 2022/12/12 2022/12/12 Apple Inc. 09

N/198878 2022/12/12 2022/12/12 The Glenallachie Distillers Co Limited 33

N/198879 2022/12/12 2022/12/12 The Glenallachie Distillers Co Limited 33

N/198880 2022/12/12 2022/12/12 The Glenallachie Distillers Co Limited 33

N/198881 2022/12/12 2022/12/12 The Glenallachie Distillers Co Limited 33

N/198924 2022/12/12 2022/12/12 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 41

N/198933 2022/12/12 2022/12/12 WYSÔ Bogner GmbH 41

N/198970 2022/12/12 2022/12/12

Shanghai Jiyou Information Technology Co., Ltd.

09



176    1   2023  1  4 

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/198971 2022/12/12 2022/12/12

Shanghai Jiyou Information Technology Co., Ltd.

41

N/199016 2022/12/12 2022/12/12 07

N/199044 2022/12/12 2022/12/12

OFF-WHITE, LLC

28

N/199053 2022/12/12 2022/12/12 Apple Inc. 09

N/199065 2022/12/12 2022/12/12 29

N/199066 2022/12/12 2022/12/12 32

N/199070 2022/12/12 2022/12/12 The Glenallachie Distillers Co Limited 33

N/199071 2022/12/12 2022/12/12 The Glenallachie Distillers Co Limited 33

N/199088 2022/12/12 2022/12/12 Argenx B.V. 05

N/199105 2022/12/12 2022/12/12 OAMC S.r.l. 03

N/199106 2022/12/12 2022/12/12 OAMC S.r.l. 04

N/199145 2022/12/12 2022/12/12 MOMOTANI JUNTENKAN LTD. 03

N/199222 2022/12/12 2022/12/12 DA JIA CO., LTD. 30

N/199236 2022/12/12 2022/12/12 09

N/199237 2022/12/12 2022/12/12 16

N/199238 2022/12/12 2022/12/12 28

N/199239 2022/12/12 2022/12/12 30

N/199240 2022/12/12 2022/12/12 35

N/199241 2022/12/12 2022/12/12 40

N/199242 2022/12/12 2022/12/12 41

N/199243 2022/12/12 2022/12/12 42

N/199244 2022/12/12 2022/12/12 43

N/199245 2022/12/12 2022/12/12 29

N/199264 2022/12/12 2022/12/12 PROOF Holdings, Inc. 42

N/199276 2022/12/12 2022/12/12 09

N/199281 2022/12/12 2022/12/12 LA MAISON DU CHOCOLAT 30

N/199292 2022/12/12 2022/12/12 09

N/199310 2022/12/12 2022/12/12 09

N/199311 2022/12/12 2022/12/12 05

N/199312 2022/12/12 2022/12/12 30

N/199313 2022/12/12 2022/12/12 CRAZY PIZZA S.A. 43

N/199342 2022/12/12 2022/12/12

Blockchain Game Partners, Inc.

42

N/199347 2022/12/12 2022/12/12

Blockchain Game Partners, Inc.

09

N/199365 2022/12/12 2022/12/12 05

N/199366 2022/12/12 2022/12/12 05

N/199367 2022/12/12 2022/12/12

Blockchain Game Partners, Inc.

09
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N/199387 2022/12/12 2022/12/12 29

N/199388 2022/12/12 2022/12/12 30

N/199389 2022/12/12 2022/12/12 31

N/199390 2022/12/12 2022/12/12 32

N/199391 2022/12/12 2022/12/12 33

N/199392 2022/12/12 2022/12/12 18

N/199393 2022/12/12 2022/12/12 25

N/199394 2022/12/12 2022/12/12 18

N/199395 2022/12/12 2022/12/12 25

N/199396 2022/12/12 2022/12/12 KYUBI LIMITED 14

N/199397 2022/12/12 2022/12/12 KYUBI LIMITED 16

N/199398 2022/12/12 2022/12/12 KYUBI LIMITED 18

N/199399 2022/12/12 2022/12/12 KYUBI LIMITED 20

N/199400 2022/12/12 2022/12/12 KYUBI LIMITED 21

N/199401 2022/12/12 2022/12/12 KYUBI LIMITED 24

N/199402 2022/12/12 2022/12/12 KYUBI LIMITED 26

N/199403 2022/12/12 2022/12/12 KYUBI LIMITED 28

N/199404 2022/12/12 2022/12/12 KYUBI LIMITED 30

N/199405 2022/12/12 2022/12/12 KYUBI LIMITED 35

N/199406 2022/12/12 2022/12/12 KYUBI LIMITED 41

N/199407 2022/12/12 2022/12/12 18

N/199408 2022/12/12 2022/12/12 25

N/199409 2022/12/12 2022/12/12 Pearson Education Limited 09

N/199410 2022/12/12 2022/12/12 Pearson Education Limited 16

N/199412 2022/12/12 2022/12/12 Pearson Education Limited 41

N/199413 2022/12/12 2022/12/12 Pearson Education Limited 42

N/199414 2022/12/12 2022/12/12 SCIENCE CO., LTD. 11

N/199415 2022/12/12 2022/12/12 09

N/199416 2022/12/12 2022/12/12 35

N/199417 2022/12/12 2022/12/12 42

N/199418 2022/12/12 2022/12/12 25

N/199419 2022/12/12 2022/12/12 30

N/199423 2022/12/12 2022/12/12 BHI Beauty & Health Investment Group Management GmbH 03

N/199424 2022/12/12 2022/12/12 BHI Beauty & Health Investment Group Management GmbH 03

N/199426 2022/12/12 2022/12/12 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/199427 2022/12/12 2022/12/12 37

N/199428 2022/12/12 2022/12/12 29

N/199429 2022/12/12 2022/12/12 30

N/199430 2022/12/12 2022/12/12 32

N/199431 2022/12/12 2022/12/12 35
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N/199432 2022/12/12 2022/12/12  • 

E. REMY MARTIN & C°  

33

N/199433 2022/12/12 2022/12/12 09

N/199435 2022/12/12 2022/12/12

Beihai Jiujiajiu Food Co., Ltd.

29

N/199436 2022/12/12 2022/12/12

Beihai Jiujiajiu Food Co., Ltd.

30

N/199454 2022/12/12 2022/12/12

MARVELOUS INC.

09

N/199455 2022/12/12 2022/12/12

MARVELOUS INC.

41

N/199459 2022/12/12 2022/12/12

Dai Xinjia

25

N/199462 2022/12/12 2022/12/12

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

05

N/199463 2022/12/12 2022/12/12

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

35

N/199464 2022/12/12 2022/12/12

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

05

N/199465 2022/12/12 2022/12/12

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

35

N/199466 2022/12/12 2022/12/12

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

05

N/199467 2022/12/12 2022/12/12

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

35

N/199468 2022/12/12 2022/12/12

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

05

N/199469 2022/12/12 2022/12/12

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

35

N/199470 2022/12/12 2022/12/12

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

05

N/199471 2022/12/12 2022/12/12

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

35

N/199472 2022/12/12 2022/12/12

Shanghai Sunborn Network Technology Co., Ltd.

09

N/199473 2022/12/12 2022/12/12

Shanghai Sunborn Network Technology Co., Ltd.

35

N/199474 2022/12/12 2022/12/12

Shanghai Sunborn Network Technology Co., Ltd.

41

N/199475 2022/12/12 2022/12/12

Shanghai Sunborn Network Technology Co., Ltd.

42

N/199476 2022/12/12 2022/12/12 25

N/199477 2022/12/12 2022/12/12 35
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N/199478 2022/12/12 2022/12/12

Great Wall Motor Company Limited

09

N/199479 2022/12/12 2022/12/12

Great Wall Motor Company Limited

12

N/199480 2022/12/12 2022/12/12

Great Wall Motor Company Limited

35

N/199481 2022/12/12 2022/12/12

Great Wall Motor Company Limited

37

N/199482 2022/12/12 2022/12/12

Great Wall Motor Company Limited

09

N/199483 2022/12/12 2022/12/12

Great Wall Motor Company Limited

12

N/199484 2022/12/12 2022/12/12

Great Wall Motor Company Limited

35

N/199485 2022/12/12 2022/12/12

Great Wall Motor Company Limited

37

N/199491 2022/12/12 2022/12/12

Great Wall Motor Company Limited

09

N/199492 2022/12/12 2022/12/12

Great Wall Motor Company Limited

12

N/199493 2022/12/12 2022/12/12

Great Wall Motor Company Limited

35

N/199494 2022/12/12 2022/12/12

Great Wall Motor Company Limited

37

N/199496 2022/12/12 2022/12/12 26

N/199497 2022/12/12 2022/12/12

BYHEALTH CO., LTD.

05

N/199498 2022/12/12 2022/12/12

BYHEALTH CO., LTD.

29

N/199499 2022/12/12 2022/12/12

BYHEALTH CO., LTD.

30

N/199500 2022/12/12 2022/12/12

BYHEALTH CO., LTD.

32

N/199501 2022/12/12 2022/12/12 09

N/199502 2022/12/12 2022/12/12 42

N/199508 2022/12/12 2022/12/12 C F E B SISLEY 03

N/199509 2022/12/12 2022/12/12 C F E B SISLEY 05

N/199510 2022/12/12 2022/12/12 C F E B SISLEY 44

N/199511 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

35

N/199512 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

03

N/199513 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

10
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N/199515 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

05

N/199516 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

05

N/199517 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

03

N/199518 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

10

N/199519 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

35

N/199520 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

03

N/199521 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

10

N/199522 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

35

N/199523 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

35

N/199524 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

24

N/199525 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

05

N/199526 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

24

N/199527 2022/12/12 2022/12/12

Best World International Limited

05

N/199534 2022/12/12 2022/12/12 29

N/199535 2022/12/12 2022/12/12 30

N/199536 2022/12/12 2022/12/12 32

N/199537 2022/12/12 2022/12/12 35

N/199538 2022/12/12 2022/12/12 43

N/199544 2022/12/12 2022/12/12 29

N/199545 2022/12/12 2022/12/12 30

N/199546 2022/12/12 2022/12/12 32

N/199547 2022/12/12 2022/12/12 35

N/199548 2022/12/12 2022/12/12 43

N/199551 2022/12/12 2022/12/12 Kabushiki Kaisha Lawson (also trading as Lawson, Inc.) 29

N/199552 2022/12/12 2022/12/12 Kabushiki Kaisha Lawson (also trading as Lawson, Inc.) 30

N/199553 2022/12/12 2022/12/12 Kabushiki Kaisha Lawson (also trading as Lawson, Inc.) 31

N/199554 2022/12/12 2022/12/12 Kabushiki Kaisha Lawson (also trading as Lawson, Inc.) 32

N/199555 2022/12/12 2022/12/12 Kabushiki Kaisha Lawson (also trading as Lawson, Inc.) 33

N/199556 2022/12/12 2022/12/12 Kabushiki Kaisha Lawson (also trading as Lawson, Inc.) 35
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N/199557 2022/12/12 2022/12/12 Kabushiki Kaisha Lawson (also trading as Lawson, Inc.) 43

N/199560 2022/12/12 2022/12/12 CHANEL 37

N/199561 2022/12/12 2022/12/12 CHANEL 40

N/199566 2022/12/12 2022/12/12

Allianzmen Limited

35

N/199568 2022/12/12 2022/12/12 Safe & Sound Solutions Limited 05

N/199569 2022/12/12 2022/12/12

WG International Group Limited

01

N/199570 2022/12/12 2022/12/12

WG International Group Limited

08

N/199571 2022/12/12 2022/12/12

WG International Group Limited

11

N/199572 2022/12/12 2022/12/12

WG International Group Limited

17

N/199573 2022/12/12 2022/12/12

WG International Group Limited

21

N/199574 2022/12/12 2022/12/12

WG International Group Limited

31

N/199575 2022/12/12 2022/12/12

WG International Group Limited

35

N/199576 2022/12/12 2022/12/12

WG International Group Limited

44

N/199577 2022/12/12 2022/12/12

Great Point Strategic Limited

35

N/199578 2022/12/12 2022/12/12

Great Point Strategic Limited

43

N/199579 2022/12/12 2022/12/12

Great Point Strategic Limited

29

N/199580 2022/12/12 2022/12/12

Great Point Strategic Limited

30

N/199581 2022/12/12 2022/12/12

Great Point Strategic Limited

32

N/199582 2022/12/12 2022/12/12

Great Point Strategic Limited

33

N/199583 2022/12/12 2022/12/12

Guangdong Yifang Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/199584 2022/12/12 2022/12/12

Guangdong Yifang Pharmaceutical Co., Ltd.

35

N/199585 2022/12/12 2022/12/12

Guangdong Yifang Pharmaceutical Co., Ltd.

35

N/199595 2022/12/12 2022/12/12

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/199596 2022/12/12 2022/12/12

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/199597 2022/12/12 2022/12/12

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/199598 2022/12/12 2022/12/12 Lemon Inc. 09

N/199599 2022/12/12 2022/12/12 Lemon Inc. 41

N/199600 2022/12/12 2022/12/12 Lemon Inc. 42

N/199601 2022/12/12 2022/12/12 12

N/199604 2022/12/12 2022/12/12 09

N/199605 2022/12/12 2022/12/12 14

N/199606 2022/12/12 2022/12/12 16

N/199607 2022/12/12 2022/12/12 18

N/199608 2022/12/12 2022/12/12 25

N/199609 2022/12/12 2022/12/12 28

N/199644 2022/12/12 2022/12/12 KOWA COMPANY, LTD. 05

N/199645 2022/12/12 2022/12/12 KOWA COMPANY, LTD. 05

N/199646 2022/12/12 2022/12/12 Albion Co., Ltd. 03

N/199647 2022/12/12 2022/12/12 Albion Co., Ltd. 21

N/199705 2022/12/12 2022/12/12

Taiwan Seventh-day Adventist Church

38

N/199706 2022/12/12 2022/12/12

Taiwan Seventh-day Adventist Church

41

N/199707 2022/12/12 2022/12/12 LORO PIANA S.p.A. 18

N/199708 2022/12/12 2022/12/12 LORO PIANA S.p.A. 24

N/199709 2022/12/12 2022/12/12 LORO PIANA S.p.A. 25

N/199710 2022/12/12 2022/12/12 LORO PIANA S.p.A. 24

N/199711 2022/12/12 2022/12/12 LORO PIANA S.p.A. 25

N/199713 2022/12/12 2022/12/12 EQRx International, Inc. 05

N/199714 2022/12/12 2022/12/12 EQRx International, Inc. 05

N/199716 2022/12/12 2022/12/12 ROLEX SA 14

N/199718 2022/12/12 2022/12/12 Shimano Inc. 28

N/199731 2022/12/12 2022/12/12 Yeshua Limited 09

N/199732 2022/12/12 2022/12/12 Yeshua Limited 14

N/199733 2022/12/12 2022/12/12 Yeshua Limited 16

N/199734 2022/12/12 2022/12/12 Yeshua Limited 18

N/199735 2022/12/12 2022/12/12 Yeshua Limited 25

N/199736 2022/12/12 2022/12/12 Yeshua Limited 28

N/199737 2022/12/12 2022/12/12 Yeshua Limited 35

N/199738 2022/12/12 2022/12/12 Yeshua Limited 38

N/199739 2022/12/12 2022/12/12 Yeshua Limited 41

N/199740 2022/12/12 2022/12/12 Yeshua Limited 42

N/199741 2022/12/12 2022/12/12

Jianming Wu

43
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/199742 2022/12/12 2022/12/12

MA XIUJIN

29

N/199743 2022/12/12 2022/12/12

MA XIUJIN

30

N/199744 2022/12/12 2022/12/12

MA XIUJIN

31

N/199745 2022/12/12 2022/12/12

MA XIUJIN

35

N/199747 2022/12/12 2022/12/12 35

N/199748 2022/12/12 2022/12/12 17

N/199749 2022/12/12 2022/12/12

Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd.

12

N/199750 2022/12/12 2022/12/12 KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 09

N/199751 2022/12/12 2022/12/12 KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 12

N/199752 2022/12/12 2022/12/12 KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 37

N/199753 2022/12/12 2022/12/12 The Absolut Company Aktiebolag 30

N/199755 2022/12/12 2022/12/12 Tod's S.p.A. 25

N/199756 2022/12/12 2022/12/12 Tod's S.p.A. 16

N/199757 2022/12/12 2022/12/12 Tod's S.p.A. 41

N/199758 2022/12/12 2022/12/12 09

N/199759 2022/12/12 2022/12/12 09

N/199760 2022/12/12 2022/12/12 31

N/199761 2022/12/12 2022/12/12 30

N/199762 2022/12/12 2022/12/12 35

N/199763 2022/12/12 2022/12/12 43

N/199781 2022/12/12 2022/12/12

Shanghai Tobacco Group Beijing Cigarette Factory Co., Ltd.

34

N/199782 2022/12/12 2022/12/12

Shanghai Tobacco Group Beijing Cigarette Factory Co., Ltd.

34

N/199783 2022/12/12 2022/12/12

Shanghai Tobacco Group Beijing Cigarette Factory Co., Ltd.

34

N/199786 2022/12/12 2022/12/12 ORIGINAL BUFF S.A. 25

N/199787 2022/12/12 2022/12/12 Dell Inc. 42

N/199788 2022/12/12 2022/12/12 Juniper Networks, Inc. 09

N/199789 2022/12/12 2022/12/12 Juniper Networks, Inc. 42

N/199791 2022/12/12 2022/12/12 30

N/199792 2022/12/12 2022/12/12

BEFLOS International (Shanghai) Co., Ltd.

19

N/199793 2022/12/12 2022/12/12

BEFLOS International (Shanghai) Co., Ltd.

35

N/199794 2022/12/12 2022/12/12

BEFLOS International (Shanghai) Co., Ltd.

19
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/199795 2022/12/12 2022/12/12

BEFLOS International (Shanghai) Co., Ltd.

35

N/199800 2022/12/12 2022/12/12 09

N/199801 2022/12/12 2022/12/12 38

N/199802 2022/12/12 2022/12/12 42

N/199803 2022/12/12 2022/12/12 35

N/199807 2022/12/12 2022/12/12

CHAN HAO I

35

N/199808 2022/12/12 2022/12/12 43

N/199809 2022/12/12 2022/12/12 43

N/199810 2022/12/12 2022/12/12 18

N/199811 2022/12/12 2022/12/12 43

N/199812 2022/12/12 2022/12/12 K. HANSOTIA & CO., INC. 33

N/199813 2022/12/12 2022/12/12 KONAMI GAMING, INC. 09

N/199814 2022/12/12 2022/12/12 KONAMI GAMING, INC. 28

N/199815 2022/12/12 2022/12/12 Ameriprise Financial, Inc. 36

N/199816 2022/12/12 2022/12/12 Ameriprise Financial, Inc. 36

N/199817 2022/12/12 2022/12/12 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 25

N/199818 2022/12/12 2022/12/12 Avaya Inc, 42

N/199823 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 09

N/199824 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 35

N/199825 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 37

N/199826 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 38

N/199827 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 41

N/199828 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 42

N/199829 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 43

N/199830 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 38

N/199831 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 41

N/199832 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 42

N/199833 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 09

N/199834 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 28

N/199835 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 35

N/199836 2022/12/12 2022/12/12 KAKAO CORP. 37

N/199837 2022/12/12 2022/12/12 Kracie Home Products, Ltd. 03

N/199838 2022/12/12 2022/12/12

RARE Inc.

14

N/199839 2022/12/12 2022/12/12

RARE Inc.

18

N/199840 2022/12/12 2022/12/12

RARE Inc.

26
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/199841 2022/12/12 2022/12/12

RARE Inc.

35

N/199842 2022/12/12 2022/12/12

RARE Inc.

14

N/199843 2022/12/12 2022/12/12

RARE Inc.

18

N/199844 2022/12/12 2022/12/12

RARE Inc.

26

N/199845 2022/12/12 2022/12/12

RARE Inc.

35

N/199846 2022/12/12 2022/12/12 16

N/199847 2022/12/12 2022/12/12

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA SECUNDÁRIA PUI 

CHING DE MACAU

25

N/199848 2022/12/12 2022/12/12

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA SECUNDÁRIA PUI 

CHING DE MACAU

35

N/199849 2022/12/12 2022/12/12

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA SECUNDÁRIA PUI 

CHING DE MACAU

43

N/199850 2022/12/12 2022/12/12

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA SECUNDÁRIA PUI 

CHING DE MACAU

25

N/199851 2022/12/12 2022/12/12 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/199852 2022/12/12 2022/12/12 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/199853 2022/12/12 2022/12/12 29

N/199854 2022/12/12 2022/12/12 30

N/199855 2022/12/12 2022/12/12 32

N/199856 2022/12/12 2022/12/12 43

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/198116

 Data de registo 2022/12/12

 Data de despacho 2022/12/12

 Titular

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

 Classe 5
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216 214 2 a

 N.º N/190807 N/190814

 Data de registo 2022/12/12

 Data de despacho 2022/12/12

 Titular WeBank Co., Ltd

 Classe 45

216

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/194222 2022/12/12

RACING DYNAMICS 

AUTOMÓVEIS LIMITADA, 

em inglês RACING 

DYNAMICS AUTOMOBILE 

LIMITED

12 214 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/194223 2022/12/12

RACING DYNAMICS 

AUTOMÓVEIS LIMITADA, 

em inglês RACING 

DYNAMICS AUTOMOBILE 

LIMITED

12 214 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/194225 2022/12/12

RACING DYNAMICS 

AUTOMÓVEIS LIMITADA, 

em inglês RACING 

DYNAMICS AUTOMOBILE 

LIMITED

12 214 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/194226 2022/12/12

RACING DYNAMICS 

AUTOMÓVEIS LIMITADA, 

em inglês RACING 

DYNAMICS AUTOMOBILE 

LIMITED

12 214 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/194228 2022/12/12

RACING DYNAMICS 

AUTOMÓVEIS LIMITADA, 

em inglês RACING 

DYNAMICS AUTOMOBILE 

LIMITED

12 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/194229 2022/12/12

RACING DYNAMICS 

AUTOMÓVEIS LIMITADA, 

em inglês RACING 

DYNAMICS AUTOMOBILE 

LIMITED

12 214 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/194231 2022/12/12

RACING DYNAMICS 

AUTOMÓVEIS LIMITADA, 

em inglês RACING 

DYNAMICS AUTOMOBILE 

LIMITED

12 214 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/194415 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 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/194416 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 c

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/194417 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 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/194420 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 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/194421 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 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/194422 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 c

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º  e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/194423 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/194424 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 1 a b 9 1 c

Alínea a) e a alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/194425 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 1 a b 9 1 c

Alínea a) e a alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/194429 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 1 a b 9 1 c

Alínea a) e a alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/194430 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 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/194432 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 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/194433 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 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/194434 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 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/194435 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 1 a b 9 1 c

Alínea a) e a alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/194436 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 1 a b 9 1 c

Alínea a) e a alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/194437 2022/12/12

GRUPO DE AUTOMÓVEIS 

IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP 

LIMITED

12 214 1 a b 9 1 c

Alínea a) e a alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/197639 2022/12/09

IEONG CHENG SON 

30 214 1 a 9 1 a 199

1 b c)

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/197688 2022/12/09 35 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/198118 2022/12/09

WAI YUEN TONG 

MEDICINE COMPANY 

LIMITED

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/198119 2022/12/09

WAI YUEN TONG 

MEDICINE COMPANY 

LIMITED

35 214 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/198822 2022/12/14 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/199046 2022/12/14 TOTO LTD. 11 214 1 a 9 1 a 199

1 b)

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

續期

Renovação 

N.º

P/001405

(1309-M)

P/001609

(1513-M)

P/002208

(2111-M)

P/003764

(3635-M)

P/009150

(8898-M)

P/009247

(9023-M)

P/009260

(9036-M)

P/009436

(9313-M)

P/011116

(10971-M)

P/011124

(10979-M)

N/007458 N/007478 N/008463 N/008915

N/008916 N/008917 N/008918 N/008919 N/008920 N/008923 N/030113

N/030114 N/037586 N/037999 N/038000 N/038001 N/038002 N/038003

N/038004 N/038005 N/038006 N/038007 N/038008 N/038010 N/038152

N/038153 N/038154 N/038155 N/038166 N/038218 N/038358 N/038390

N/038391 N/038392 N/038460 N/038461 N/038464 N/038466 N/038467
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N.º

N/038798 N/038868 N/038895 N/038896 N/039463 N/039464 N/040034

N/040099 N/040395 N/040396 N/040497 N/040563 N/040564 N/040680

N/040681 N/040963 N/097119 N/097761 N/098477 N/099746 N/099747

N/099748 N/100222 N/100465 N/100466 N/100921 N/100922 N/100923

N/100924 N/100925 N/100926 N/100927 N/100928 N/100929 N/100942

N/100943 N/100944 N/100945 N/101043 N/101044 N/101045 N/101046

N/101447 N/101448 N/101449 N/101450 N/101451 N/101452 N/101453

N/101454 N/101543 N/101544 N/101654 N/101655 N/101656 N/101657

N/101755 N/101935 N/101936 N/101937 N/101938 N/101950 N/101951

N/101952 N/101960 N/101961 N/101962 N/101963 N/101964 N/101970

N/101971 N/101972 N/102236 N/102607 N/102713 N/103104 N/103105

N/103106 N/103144 N/103145 N/103232 N/103233 N/103255 N/103374

N/103375 N/103376 N/103733 N/103828 N/103829 N/103830 N/103831

N/103832 N/103833 N/103834 N/103835 N/103836 N/104334 N/104618

N/104619 N/104620 N/104621 N/104622 N/104775 N/104776 N/104777

N/104912 N/104913 N/105239 N/105240 N/105309 N/105311 N/105418

N/105465 N/105466 N/105467 N/105468 N/105469 N/105711 N/105838

N/105839 N/106099 N/106178 N/106303 N/106304 N/106305 N/106306

N/106515 N/106516 N/106913 N/106915 N/106997 N/106999 N/107095

N/107096 N/107097 N/107154 N/107155 N/107156 N/107157 N/107158

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/003580

(3451-M)

2022/12/01

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

N/007440 2022/12/01

Modificação de 

identidade

MATSUSHITA 

ELECTRIC 

INDUSTRIAL CO., 

LTD.

Panasonic Corporation

N/007440 2022/12/01

Modificação de 

identidade

Panasonic Corporation Panasonic Holdings Corporation

N/009807

N/009808

N/009809

N/009945

N/127031

N/128183

N/128184

N/128185

2022/12/01

Transmissão

7-ELEVEN, INC. 7-Eleven International, LLC, com sede 

em 3200 Hackberry Road, Irving, TX 

75063, United States of America
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/010522

N/041113

N/041114

N/041115

N/041116

N/041117

N/041118

N/041119

N/041120

N/041121

N/041122

N/041123

N/041124

N/041555

N/041556

N/041557

N/041558

N/043385

N/043386

N/066050

N/066051

N/066052

N/066053

N/072231

N/072232

N/072233

N/072234

N/072235

N/072236

N/072237

N/072238

N/072239

N/072424

N/090468

N/104348

N/124583

N/124584

N/128186

N/128187

N/128188

N/128189

N/128190

N/134544

N/134545

N/134546

N/134547

N/140077

N/140078

N/140079

N/140080

N/140081

N/140086

N/140089

N/140090

N/140091

N/140092

N/140093

N/140095

N/140097

N/140099

N/140100

N/140101

N/140103

N/140105

N/140106

N/140108

N/140109

N/145043

N/145044

N/145045

N/145567

N/145568

N/145569

N/154393

N/013878 2022/12/01

Transmissão

CILAG GMBH 

INTERNATIONAL

JNTL Consumer Health I (Switzerland) 

GmbH, com sede em Gubelstrasse 34, 

CH-6300 Zug, Switzerland

N/022700 2022/12/01

Modificação de 

sede E FUND 

MANAGEMENT CO., 

LTD.

188

6
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/036216

N/036217

N/036218

N/036219

N/036220

2022/12/01

Modificação de 

identidade

BASELL HOLDINGS 

B.V.

LyondellBasell Industries Holdings 

B.V.

Modificação de 

sede

LyondellBasell 

Industries Holdings B.V.

Weena 737, 3013 AM Rotterdam, NL

Modificação de 

sede

LyondellBasell 

Industries Holdings B.V.

Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, 

NL

Modificação de 

sede

LyondellBasell 

Industries Holdings B.V.

Delftseplein 27E - 3013 AA Rotterdam, 

NL

N/037632 2022/12/01

Transmissão

Kenneth Cole 

Productions (LIC), LLC

Le Tigre 360 Global, LLC, com sede 

em 575 Fifth Avenue, 31st Floor, New 

York, New York 10017, U.S.A.

N/045250

N/045251

N/133007

N/133008

N/133009

2022/12/01

Transmissão

ASSA ABLOY 

Branding S.à.r.l

ASSA ABLOY AB, com sede em P.O. 

Box 70340, SE-107 23, Stockholm, 

Sweden

N/066522 2022/12/01

Modificação de 

identidade

GROSVENOR 

GROUP LIMITED

GGL Group Number Two Limited

Transmissão

GGL Group Number 

Two Limited

Grosvenor Group Limited, com sede 

em 70 Grosvenor Street, London W1K 

3JP, United Kingdom

N/090488

N/090489

N/091861 2022/12/01

Modificação de 

sede

339 1

N/096873

N/096874

2022/12/05

Modificação de 

sede

Alfa Parf Group S.p.A. Via Cesare Cantù, 1  -  20123 Milano 

(MI) Italia

N/104846

N/104847

N/104848

N/104849

N/104850

N/104851

N/105218

N/105219

N/105220

N/105221

N/105222

N/105223

N/105224

N/105225

2022/12/05

Modificação de 

sede

HP Hewlett Packard 

Group LLC

10300 Energy Drive, Spring, Texas 

77389 U.S.A.

N/115976

N/115977

N/115978

N/115979

N/115980

N/115981

N/115982

N/115983

N/115984

N/115985

N/115986

N/115987

2022/12/09

Transmissão por 

fusão

NEUF Margiela Group, com sede em 163, Rue 

Saint Maur, 75011-Paris, France

2022/12/09

Modificação de 

identidade

Margiela Group Margiela

2022/12/09

Modificação de 

sede

Margiela 12 Place des Etats Unis 75116 – Paris, 

France
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/158840 2022/12/05

Transmissão WINGSHING TRADE 

CO., LIMITED

LOUISE ASIA LIMITED, com sede 

em Flat/Rm A1 11/F Winner Building, 

3 6 M a n Yu e S t re e t , H u n g H o m , 

Kowloon, Hong Kong

N/166606

N/166607

N/166608

N/166609

2022/12/01

Licença de 

exploração

Turlen Holding SA Horométrie SA, com sede em rue du 

Jura 11, 2345 Les Breuleux, Switzerland

N/175475

N/175476

N/175477

N/175478

N/175479

N/175480

N/175481

N/175482

N/175483

N/175484

N/175485

N/175486

N/175487

N/175488

N/175489

N/175490

N/175491

N/175492

N/175493

N/175494

N/175495

N/175496

N/175497

N/175498

N/175499

N/175500

N/175501

N/175502

N/175503

N/175504

N/175505

N/175506

N/175507

N/175508

2022/12/05

Transmissão

The Hongkong Land 

Company, Limited Hongkong Land Home Fund Limited, 

com sede em 8th Floor, One Exchange 

Square, 8 Connaught Place, Hong Kong

N/188974

N/188975

N/188976

N/188977

2022/12/09

Modificação de 

sede

MARGIELA 12 Place des Etats Unis 75116 – Paris, 

France

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado

1 N/115178 Tsit Wing International Company Limited

TSI

Ac. de 21/05/2020

Proc. n.º 1235/2019

2022/12/05

2 N/158375

N/158376

N/158377

N/158378

N/158379

N/158380

N/158381

N/158382

MIZUNARA WHISKY COLLECTIONS 

LIMITED TSI

Ac. de 10/11/2022

Proc. n.º 535/2022

2022/11/28
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N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado

3 N/165417 

N/165423

Wirecard AG

TJB

CV3-21-0103-CRJ 2022/11/07

1 

2             

3 

1 O Acordão do TSI, manteve o despacho de concessão da marca. 

2 O Acordão do TSI, revogou o despacho de recusa da marca.

3 O TJB manteve o despacho de concessão da marca.

放棄

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/197297 2022/12/05

NIO (Anhui) CO., LTD. 

09

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/197490 2022/11/18 Companhia de Desenvolvimento China Star 

Creative Limitada

Tiffany and Company

N/197491 2022/11/18 Companhia de Desenvolvimento China Star 

Creative Limitada

Tiffany and Company

N/197492 2022/11/18 Companhia de Desenvolvimento China Star 

Creative Limitada

Tiffany and Company

N/197493 2022/11/18 Companhia de Desenvolvimento China Star 

Creative Limitada

Tiffany and Company

N/198258 2022/10/17

Zhejiang Shichuang Optics Film Manufacturing 

Co., Ltd.

Formula One Licensing B.V.

N/199486 2022/11/21

Great Wall Motor Company Limited

Caterpillar Inc.

N/199495 2022/11/21

Great Wall Motor Company Limited

Caterpillar Inc.
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營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do 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.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

E/000328 2022/12/12 2022/12/12

TOU KA IENG

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.

º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer 

terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002876

[22]  Data de pedido : 2021/12/23

[71]  Requerente : 

 KONG SUT I

  Endereço : 邨 3 L

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 21 - 01

[54]  Título : SUN

 Mascote (Dinossauro do Sol).

[57]  Resumo : 

SU N

温

  Figura : 

[21]  N.º : D/002877

[22]  Data de pedido : 2021/12/28

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01
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[54]  Título : 

 Anel.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002878

[22]  Data de pedido : 2021/12/28

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pendente.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002920

[22]  Data de pedido : 2022/03/31

[71]  Requerente : KASK S.P.A.

  Endereço : Via Firenze 5, 24060 CHIUDUNO 

(BG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Angelo GOTTI

[51]  Classificação : 2 - 03

[54]  Título : 

 Capacete de segurança.

[57]  Resumo : 

/

  Figura : 

[30]  P r ior id ade : 2021/12/16  Un i ão 

Europeia N.º 008798631-0001

 2021/12/16  Estados Unidos da América

N.º 29/790,820

[21]  N.º : D/002921

[22]  Data de pedido : 2022/03/31

[71]  Requerente : KASK S.P.A.

  Endereço : Via Firenze 5, 24060 CHIUDUNO 

(BG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Angelo GOTTI

[51]  Classificação : 2 - 03

[54]  Título : 

 Capacete de segurança.

[57]  Resumo : 

/

  Figura : 

[30]  P r ior id ade : 2021/12/16  Un i ão 

Europeia N.º 008798631-0002

 2021/12/16  Estados Unidos da América

N.º 29/790,821

[21]  N.º : D/002951

[22]  Data de pedido : 2022/05/25

[71]  Requerente : 

  Endereço : 1

2 2 214

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  Hanqi ZHU,  Xuebin 

SU,  Lin SHI

[51]  Classificação : 15 - 99

[54]  Título : 

 Robô inteligente.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/12/31  China

N.º 202130882083.2

[21]  N.º : D/002955

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

[71]  Requerente : CJ  

 CJ CHEILJEDANG CORPORATION

  Endereço :  04560    

330 ( )

 (Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 

04560 Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Criador : 硏  AN, Yeon Mi,  LEE, 

Seung Pyo,  LEE, Kang Kook

[51]  Classificação : 9 - 05

[54]  Título : 

 Saco para embalagem de alimentos.

[57]  Resumo : Saco para embalagem de alimentos, 

com desenhos ornamentais e indicações alusivas ao 

conteúdo e modo de preparação. O saco tem fole, forma 

rectangular e parte destacável para abertura no topo. O 

material do artigo inclui vinil e a parte não colorida do 

desenho é branca (conforme representações).

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/12/14  Coreana

N.º 30-2021-0060243

[21]  N.º : D/002967

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 12 - 08

[54]  Título : 

 Carro.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

um carro por ter uma carroçaria compreendendo:

 - um compartimento dianteiro incluído um pára-

-choque dianteiro, dois faróis, uma capota e dois pára-

-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros delimitado por 

um pára-brisas, duas portas laterais com janelas, duas 

janelas laterais traseiras e um tejadilho; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

escotilha e que inclui um spoiler traseiro, dois pára-lamas 

traseiros, duas luzes traseiras e um pára-choque traseiro.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/12/28  

WIPO N.º 111970

[21]  N.º : D/002968

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 21 - 01

[54]  Título : 

 Miniatura de carro ou carro de brinquedo.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

uma miniatura de carro ou carro de brinquedo por ter 

uma carroçaria compreendendo:

 - um compartimento dianteiro incluído um pára-

-choque dianteiro, dois faróis, uma capota e dois pára-

-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros delimitado por 

um pára-brisas, duas portas laterais com janelas, duas 

janelas laterais traseiras e um tejadilho; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

escotilha e que inclui um spoiler traseiro, dois pára-lamas 

traseiros, duas luzes traseiras e um pára-choque traseiro.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/12/28  

WIPO N.º 111974
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002711 2022/12/12 2022/12/12

D/002712 2022/12/12 2022/12/12

D/002713 2022/12/12 2022/12/12

D/002714 2022/12/12 2022/12/12

D/002715 2022/12/12 2022/12/12

D/002716 2022/12/12 2022/12/12

D/002813 2022/12/12 2022/12/12 Cartier International AG

D/002814 2022/12/12 2022/12/12 Cartier International AG

D/002941 2022/12/12 2022/12/12 FERRARI S.p.A.

D/002942 2022/12/12 2022/12/12 FERRARI S.p.A.

D/002943 2022/12/12 2022/12/12 FERRARI S.p.A.

D/002944 2022/12/12 2022/12/12 FERRARI S.p.A.

D/002945 2022/12/12 2022/12/12 FERRARI S.p.A.

D/002946 2022/12/12 2022/12/12 FERRARI S.p.A.

D/002947 2022/12/12 2022/12/12 FERRARI S.p.A.

D/002948 2022/12/12 2022/12/12 FERRARI S.p.A.

D/002950 2022/12/12 2022/12/12

CHOI, Moon Kwon

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21]  N.º : J/006629

[22]  Data de pedido : 2022/11/09
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[71]  Requerente : 

  Endereço : 

3009

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 艶 , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202111676082.8

Data de pedido 2021/12/31 N.º de anúncio CN 

114954676A 2022/08/30

[51]  Classificação : B62D25/08, B60R19/02

[54]  Título : 

 Estrutura da cabine dianteira do veículo e veículo.

[57]  Resumo : 

叠

  Figura : 

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/006585

[22]  Data de pedido : 2022/10/20

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880052654.5

Data de pedido 2018/08/16 N.º de 

anúncio da concessão CN 111032659B 2022/09/09

[51]  Classificação : C07D487/04, A61P25/00, A61K31/4188

[54]  T ítu lo : 

1 2-a -2-

 Derivados de imidazo [1, 2-a] imidazol-2-ona para o 

tratamento de doenças como a doença de Parkinson.

[57]  Resumo : I L

-C O N H- -N HC O - R1

R2 R3

R4

S O 2C H3

=O R5 R6

R5 R6

R5 R6

2

  Figura : 

[30]  P r ior id a d e : 2017/08/17  Un i ão 

Europeia N.º 17186573.6
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[21]  N.º : J/006587

[22]  Data de pedido : 2022/10/24

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 SUZHOU SUNCADIA BIOPHARMACEUTICALS 

CO., LTD.

  Endereço : 350

215126

 No.350 Fengli Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, 

Jiangsu 215126, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 279

200245

 No. 279 Wenjing Road, Minhang District, Shanghai, 

200245, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  GU, Jinming,  LUO, 

Xiao,  TAO, Weikang

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880004344.6

Data de pedido 2018/05/11 N.º de 

anúncio da concessão CN 110050000B 2022/07/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K19/0 0 ,  C 0 7 K14/ 71, 

C07K14/495, A61K38/17, A61P35/00

[54]  T ítu lo : TGF-β

 Proteínas de fusão contendo receptor de TGF-β e seus 

usos medicinais.

[57]  Resumo : TGF-β

PD-L1

TGF-βRII

TGF-β

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/05/12  China

N.º 201710334292.6

[21]  N.º : J/006589

[22]  Data de pedido : 2022/10/24

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

  Endereço : 

11 A2

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010361690.9

Data de ped ido 2020/04/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 111635938B 2022/07/29

[51]  Classificação : C12Q1/6886, C12N15/11

[54]  Título : 

 Um tipo de reagente e kit reagente para detecção de 

tumor.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006591

[22]  Data de pedido : 2022/10/25

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , S M , C , 

M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780056536.7

Data de ped ido 2017/09/14 N.º de 

anúncio da concessão CN 109688926B 2022/09/13

[51]  Classificação : A61B5/11, A61B5/00, A61B5/16

[54]  Título : 

 Biomarcadores digitais para doenças ou distúrbios 

cognitivos e motores.
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[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior id a d e : 2016/09/14  Un i ão 

Europeia N.º 16188847.4

[21]  N.º : J/006592

[22]  Data de pedido : 2022/10/25

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 INNATE PHARMA

  Endereço : 117 avenue de Luminy, F-13009, 

Marseille, FR

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor :  ANDRE, Pascale, 

 BL E RY, M at h ieu,  

DE N IS, C a rol i ne,  PAT U R EL, 

Carine,  WAGTMANN, Nicolai

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780007833.2

Data de ped ido 2017/01/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 108884163B 2022/08/16

[51]  Classificação : C07K16/28, A61P35/00

[54]  Título : 

 Neutralização de vias inibitórias em linfócitos.

[57]  Resumo : NKG2A

PD-1 N KG2A

PD-1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/01/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/281,217

[21]  N.º : J/006593

[22]  Data de pedido : 2022/10/25

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 H A N G Z H O U  H I K V I S I O N  D I G I T A L 

TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 555

310051

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 强

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910798693.6

Data de ped ido 2019/08/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 112449192B 2022/09/16

[51]  Classificação : H04N19/176, H04N19/60, H04N19/85

[54]  Título : 

 Métodos de decodificação, método e equipamento de 

codificação.

[57]  Resumo : 

SRCC

SRCC

  Figura : 
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[21]  N.º : J/006594

[22]  Data de pedido : 2022/10/26

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 J I A N G S U H A N S O H P H A R M AC E U T I C A L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

222047

 Economic and Technological Development Zone, 

Lianyungang, Jiangsu 222047, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  DING, Jiqian,  CHEN, 

Weiqi,  WANG, Xiaolei,  LIU, Mingjian, 

 JI, Guyue

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980005623.9

Data de pedido 2019/10/25 N.º de 

anúncio da concessão CN 111386104B 2022/09/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 9/ 2 0 ,  A61K 31/675, 

A61P31/12, A61P31/18

[54]  Título : 

 Um tipo de composição farmacêutica para infecção 

antiviral e método de preparação.

[57]  R e s u m o  :  

9- R -2- S - 1- -1-

[30]  Prioridade : 2018/10/29  China

N.º 201811265863.6

[21]  N.º : J/006595

[22]  Data de pedido : 2022/10/26

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 4D

 4D PHARMA PLC

  Endereço : Third Floor, 9 Bond Court, Leeds LS1 

2JZ, the United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : – , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente 201780035680.2

Data de pedido 2017/07/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 109641018B 2022/07/26

[51]  Classificação : A61K35/74, A61K9/19, A61P1/12, 

A61P1/10, A61P29/00, A61P1/00

[54]  Título : 

 Composições compreendendo cepas bacterianas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/07/13  Reino Unido

N.º 1612190.7

 2016/09/20  Reino Unido N.º 1616016.0

 2016/09/20  Reino Unido N.º 1616018.6

 2017/03/06  Reino Unido N.º 1703552.8

 2017/03/06  Reino Unido N.º 1703548.6

[21]  N.º : J/006597

[22]  Data de pedido : 2022/10/27

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 Tsinghua University

  Endereço : 

 Patent Office of Tsinghua University, Haidian District, 

Beijing 100084, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110277764.5

Data de ped ido 2021/03/15 N.º de 

anúncio da concessão CN 112948863B 2022/07/29

[51]  Classificação : G06F21/60, G06F21/62

[54]  Título : 

 Métodos e dispositivos para leitura de dados sensíveis, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/006598

[22]  Data de pedido : 2022/10/28

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

  Endereço : 2

709

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

  Endereço : 3

1009

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

  Endereço : 1

B1009

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

  Endereço : 2

708

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011466920.4

Data de ped ido 2020/12/14 N.º de 

anúncio da concessão CN 112600920B 2022/08/02

[51]  Classificação : H04L67/12, G06F16/20

[54]  Título : 

 Um método e sistema para monitoramento abrangente 

de rede de linha baseado em plataforma de nuvem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006601

[22]  Data de pedido : 2022/10/28

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 ASTRAZENECA AB

  Endereço : SE-151 85, Sodertalje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : A M A

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780065901.0

Data de pedido 2017/10/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 109890385B 2022/08/02

[51]  C l a s s i f i c aç ão : A61K31/4155, C07D231/40, 

C07D231/44, C07D231/50, C07D413/12, C07D417/12, 

C07D487/04, C07D498/04, A61P9/00

[54]  Título : (1R,2R)-2-[4-(3- -1H-吡 -5- )

]-N-(4- -4,5,6,7- 吡 [1,5-A]吡嗪-3- )

 Forma cristalina da ciclohexanocarbxamida (1R,2R)-

-2-[4-(3-Metil-1H-pirazol-5-il) benzoil]-N-(4-oxo-

-4,5,6,7-tetrahidro[1,5-A] pirazin-3-it).

[57]  R e s u m o :  1R , 2R -2 - 4 - 3 - -1H-吡

-5- -N- 4 - - 4,5,6,7- 吡

1,5-a 吡嗪-3-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/10/28  Estados Unidos 

da América N.º 62/414109

[21]  N.º : J/006602

[22]  Data de pedido : 2022/10/28

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : J&J

 J & J GREEN PAPER, INC.

  Endereço : 2665 S. Bayshore Drive, Suite 304, 

Coconut Grove, FL 33133 (US)

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980040833.1

Data de ped ido 2019/04/22 N.º de 

anúncio da concessão CN 112313154B 2022/09/13

[51]  Classificação : B65D3/00

[54]  Título : 

 Composição reciclável para papel impermeabilizante 

utilizando ceras derivadas de plantas e pelotas que 

utilizam a referida composição.

[57]  Resumo : 70ºC

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/04/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/659,186

 2018/11/14  Estados Unidos da América

N.º 16/191,426

[21]  N.º : J/006603

[22]  Data de pedido : 2022/10/31

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 GILEAD SCIENCES, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M , M , K , A

, O , M , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680053311.1

Data de ped ido 2016/09/21 N.º de 

anúncio da concessão CN 108138185B 2022/08/16

[51]  Classificação : C12N15/117

[54]  Título : HIV

 Instrumentos para tratar HIV.

[57]  Resumo : 

N1N2C GN3N4 N

A C T G 苷 C 苷 G

苷 A 苷 T 苷

酶

[30]  Prioridade : 2015/09/21  Reino Unido

N.º 1516676.2

[21]  N.º : J/006604

[22]  Data de pedido : 2022/10/31

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : -

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : A , J , T M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810964731.6

Data de ped ido 2012/10/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 109078182B 2022/08/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61K47/18 , 

A61K47/26, A61M5/24, A61P11/00, A61P11/06

[54]  Título : 

 Preparação de anticorpos.

[57]  Resumo : -IL-13

[30]  Prioridade : 2011/10/31  Estados Unidos 

da América N.º 61/553,916

[21]  N.º : J/006608

[22]  Data de pedido : 2022/10/31

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : T , A G , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780043931.1

Data de ped ido 2017/06/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 109476648B 2022/09/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D407/12, A61K31/352, 

C07K19/00, A61K47/68, A61P35/00

[54]  Título : -

 «Silvestrol» anticorpos - conjugados e métodos de 

utilização.

[57]  Resumo : 

-
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[30]  Prioridade : 2016/06/06  Estados Unidos 

da América N.º 62/346,024

[21]  N.º : J/006609

[22]  Data de pedido : 2022/10/31

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : N J F , P J -

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880008537.9

Data de ped ido 2018/01/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 110198940B 2022/09/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D417/14, A61P 25/0 0, 

A61P25/28, A61K31/445

[54]  T í t u l o  :  O G A N - 4 - - 5 -

2S,4S -2- -4- 5- -1,2,4- -3-

-1-哌 噻 -2-

 «N- [ 4-fluoro-5- [ [ (2S,4S) -2-methyl-4- [ (5-methyl-1, 

2, 4-oxadiazol-3-yl) methoxy ] -1-piperidinyl ] methyl ] 

thiazol-2-yl ] » acetamida como inibidores de OGA.

[57]  Resumo : I

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/01/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/451137

[21]  N.º : J/006610

[22]  Data de pedido : 2022/11/01

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[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 :  QI, Changhe,  TSUI, 

Honchung,  ZENG, Qingbei,  YANG, 

Zhenfan,  ZHANG, Xiaolin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010657665.5

Data de ped ido 2019/08/16 N.º de 

anúncio da concessão CN 112279837B 2022/08/09

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D401/14 , C07D405/14, 

C07D413/14, C07D413/04, C07D401/04, C07D417/14, 

C07D471/04, C07D403/14, C07D519/00, A61P35/00, 

A61P 25/0 8 , A61P 25/16 , A61P9/10, A61P 25/24, 

A61P 25/28 , A61P31/18 , A61P37/02 , A61P9/0 4, 

A61P11/00, A61P11/06, A61K45/06, A61K31/555, 

A61K33/243, A61K31/337, A61K31/704, A61K31/7048, 

A61K31/136, A61K31/497, A61K31/506, A61K31/5377, 

A61K31/4995

[54]  Título : 吡嗪

 Compostos de pirazina e suas utilizações.

[57]  Resu mo : 苷 A1

A2 A2a 吡嗪

苷 A R

NSC L C RCC

[30]  Prioridade : 2018/08/17  China

N.º PCT/CN2018/101006

[21]  N.º : J/006611

[22]  Data de pedido : 2022/11/03

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880051842.6

Data de ped ido 2018/08/10 N.º de 

anúncio da concessão CN 111032123B 2022/08/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61M 5/178 ,  A61M 5/ 2 0 , 

G02B30/27, B42D25/328

[54]  Título : 

 Rótulo lenticular para dispositivo médico.

[57]  Resumo : 2

αe αf αg 1

2

2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 産

2a 2b 2c 2d 2e 2f

2g

αa αb αc αd αe αf αg

2a 2b 2c 2d

2e 2f 2g 2e 2f 2g

2 1

1 1 100
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2e 2f 2g

2

1 2 100

1

2 1

  Figura : 

[30]  P r ior id a d e : 2017/08/11  Un i ão 

Europeia N.º 17185993.7

[21]  N.º : J/006612

[22]  Data de pedido : 2022/11/03

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 SHANDONG DANHONG PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 

99

 No.99, Ku n m i ng Road, Muda n I ndu st r ia l Pa rk 

District, Heze, Shandong 274000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880037601.6

Data de ped ido 2018/06/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 110719902B 2022/08/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07C 22/0 4, C 07C 211/03, 

C 0 7 D 4 1 3 / 0 4 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 2 5 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 2 4 5 , 

A61K31/4353, A61K31/4709, A61P1/16

[54]  Título : SSAO

 Inibidores de SSAO.

[57]  Resumo : SSAO

SSAO

( )

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/06/20  China

N.º 201710470167.8

 2017/08/04  China N.º 201710661017.5

 2017/11/29  China N.º 201711229457.X

 2018/06/07  China N.º 201810582595.4

[21]  N.º : J/006615

[22]  Data de pedido : 2022/11/04

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : T , H , T

, W , T

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980070560.5

Data de pedido 2019/10/24 N.º de 

anúncio da concessão CN 112955240B 2022/09/16

[51]  Classificação : B01D15/38, C07K1/22, C07K16/24

[54]  Título : FcRn

 Modificação da ligação do anticorpo FcRn.

[57]  Resumo : 

Fc

Fc FcRn FcRn

( )

1 5

[30]  P r ior id ad e : 2018/10/25  Un i ão 

Europeia N.º 18202631.0

[21]  N.º : J/006616

[22]  Data de pedido : 2022/11/04

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M - , M

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780022054.X

Data de pedido 2017/03/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 109072212B 2022/10/04

[51]  Classificação : C12N9/52, C12N15/57

[54]  Título : 酶

 «Sortase» melhorada.

[57]  Resu mo : SEQ I D 

NO:11 90% D101S

K137S 酶

[30]  P r ior id ade : 2016/03/30  Un i ão 

Europeia N.º 16162916.7

[21]  N.º : J/006617

[22]  Data de pedido : 2022/11/04
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[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 Hookipa Biotech GmbH

  Endereço : Helmut-Qualtinger-Gasse 2, 1030 

Vienna, Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

[72]  Inventor : , , 

-

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680077751.0

Data de ped ido 2016/11/03 N.º de 

anúncio da concessão CN 108779472B 2022/09/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/8 6 ,  A61K 39/ 29, 

C12N15/36, C12N15/62

[54]  Título : 

 Vacina contra o vírus da hepatite B.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/04  Estados Unidos 

da América N.º 62/250,639

[21]  N.º : J/006618

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

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 M EMOR IA L SLOA N K ET T ER I NG CA NCER 

CENTER

  Endereço : 1275 York Avenue, New York, NY 

1002, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D  SCHEINBERG, David

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680077975.1

Data de ped ido 2016/11/18 N.º de 

anúncio da concessão CN 108431022B 2022/08/09

[51]  Classificação : C07K7/08, A61K39/00, C07K14/47

[54]  Título : 

 Métodos e composições para tratamento de cancro.

[57]  Resumo : WT1肽

W T1 T C T L

减 W T1

W T1肽

W T1肽 W T1

W T1 i

W T1肽 i i W T1肽

i i i W T1肽

WT1肽

[30]  Prioridade : 2015/11/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/258,134

[21]  N.º : J/006619

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

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 Amgen Research (Munich) GmbH

  Endereço : Staffelseestrasse 2, 81477 München, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : T , J , C , F

, C , P , E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680044598.1

Data de ped ido 2016/08/01 N.º de 

anúncio da concessão CN 109476735B 2022/10/04

[51]  Classificação : C07K16/28, C07K16/46

[54]  Título : FLT3 CD3

 Construções de anticorpos para FLT3 e CD3.

[57]  Resumo : 

F LT3

T CD3

苷 苷

苷

産

[30]  Prioridade : 2015/07/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/199,944

 2016/02/03  Estados Unidos da América

N.º 62/290,861

[21]  N.º : J/006621

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

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 ASTRAZENECA AB

  Endereço : SE-151 85, Sodertalje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : J S , T A , S J , J

W M , B C , 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880008715.8

Data de ped ido 2018/01/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 110214140B 2022/08/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D471/04, A61P35/0 0, 

A61K31/437, A61K31/506, A61K31/501

[54]  Título : 

 Moduladores de receptores de estrogénio.

[57]  Resumo : I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/01/30  Estados Unidos 

da América N.º 62/451971

 2017/06/22  Estados Unidos da América

N.º 62/523695

 2017/09/19  Estados Unidos da América

N.º 62/560304

 2017/11/30  Estados Unidos da América

N.º 62/592485

[21]  N.º : J/006622

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

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

  E ndere ç o :  

334100

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201811540344.6

Data de pedido 2018/12/17 N.º de 

anúncio da concessão CN 111019925B 2022/08/23

[51]  Classificação : C12N9/50, C07K19/00, C12N15/57, 

C12N15/62, C12N15/70

[54]  Título : 酶 酶

 Método para tr iagem de var iantes de protease e 

variantes de protease obtidas.

[57]  Resumo : 酶

酶 酶

[30]  Prioridade : 2018/10/10  China

N.º 201811177105.9

[21]  N.º : J/006623

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

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 Angel Group Co., Ltd.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-sh i, 

Shiga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811220490.0

Data de ped ido 2018/10/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 109692467B 2022/10/11

[51]  Classificação : A63F1/02, A63F1/12

[54]  Título : 

 Cartas de jogo embaralhadas, método de embaralhamento 

e sistema de embaralhamento.

[57]  Resumo : 

C PU

CPU CPU

CPU

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/10/21  Japão

N.º 2017-215961

[21]  N.º : J/006631

[22]  Data de pedido : 2022/11/09

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE

  Endereço : 161

 161, Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Coreana

[72]  Inventor : , , , 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810384705.6

Data de ped ido 2013/04/16 N.º de 

anúncio da concessão CN 108769687B 2022/10/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/169, H04N19/187, 

H04N19/30, H04N19/31, H04N19/46, H04N19/61, 

H04N19/70, H04N19/33, H04N19/503

[54]  Título : 

 Método e aparelho de decodificação de vídeo, método 

e aparelho de codificação de vídeo.

[57]  Resumo : 

(DPB)

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/04/16  Coreana

N.º 10-2012-0038870

 2012/06/21  Coreana N.º 10-2012-0066606

 2012/06/25  Coreana N.º 10-2012-0067925

 2012/07/02  Coreana N.º 10-2012-0071933

 2012/07/16  Coreana N.º 10-2012-0077012

 2012/09/28  Coreana N.º 10-2012-0108925

 2012/10/10  Coreana N.º 10-2012-0112598

[21]  N.º : J/006632

[22]  Data de pedido : 2022/11/10

[24]  Data de despacho : 2022/12/07

[73]  Titular : 

  Endereço : 100101 1

3

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911170818.7

Data de ped ido 2019/11/26 N.º de 

anúncio da concessão CN 112940105B 2022/08/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/725, C12N15/12 , 

C12N15/867, C12N5/10, A61K35/17, A61P31/20

[54]  Título : HLA-A11 HBc141-151

肽 T

 HLA-A11 restritivo do vírus da hepatite B HBc141-151 

receptor de células T de «epitope peptide» e sua 

aplicação.

[57]  Resumo : HLA-A11

HBc141-151 肽 T T

α β α 决

SEQ ID No.2 48-53 71-77 112-

121 β 决

SEQ ID No.4 46-50 68-73 111-122

T H BV 肽

够 HBV

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/000293

J/000366

J/001078

2022/11/25

Transmissão por 

fusão

Merck Sharp & Dohme Corp.

Merck Sharp & Dohme LLC, com sede 

em 126 East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, 

Rahway, New Jersey 07065, United States 

of America

J/001432 2022/11/25

Transmissão por 

fusão

1

2 P

1) Merck Sharp & Dohme Corp.

2) Istituto Di Ricerche Di Biologia 

Molecolare P. Angeletti S.P.A.

1

2 P

1) Merck Sharp & Dohme LLC, com 

sede em 126 East Lincoln Ave., P.O. Box 

2000, Rahway, New Jersey 07065, United 

States of America

2) Istituto Di Ricerche Di Biologia 

Molecolare P. Angeletti S.P.A.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/001546

J/001739

J/001951

J/002227

J/002435

J/002499

J/002539

J/002601

J/002971

J/003186

J/004089

J/004929

J/004937

J/005167

J/005192

J/005423

J/006020

J/006077

J/006291

J/006292

2022/11/25

Transmissão por 

fusão

Merck Sharp & Dohme Corp. Merck Sharp & Dohme LLC, com sede 

em 126 East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, 

Rahway, New Jersey 07065, United States 

of America

J/002746 2022/12/02

Modificação de 

identidade

Sumitomo Dainippon Pharma Co., 

Ltd.

Sumitomo Pharma Co., Ltd.

J/002746 2022/12/02

Modificação de 

sede

Sumitomo Pharma Co., Ltd. 6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan

J/002779 2022/11/25

Transmissão por 

fusão

1

2

1) Merck Sharp & Dohme Corp.

2) Alectos Therapeutics, Inc.

1

2

1) Merck Sharp & Dohme LLC, com 

sede em 126 East Lincoln Ave., P.O. Box 

2000, Rahway, New Jersey 07065, United 

States of America

2) Alectos Therapeutics, Inc.

J/004681 2022/12/13

Transmissão REVIRAL LIMITED

Pfizer Inc., com sede em 235 East 42nd 

Street, New York, N.Y. 10017, United 

States of America

J/005555 2022/11/25

Transmissão por 

fusão

1

2

1) TEIJIN PHARMA LIMITED

2) Merck Sharp & Dohme Corp.

1

2

1) TEIJIN PHARMA LIMITED

2) Merck Sharp & Dohme LLC, com 

sede em 126 East Lincoln Ave., P.O. Box 

2000, Rahway, New Jersey 07065, United 

States of America

J/005897 2022/12/14

Transmissão por 

fusão

SUN PHARMA GLOBAL FZE

Sun Pharmaceutical Industries Limited, 

com sede em Sun House, Plot No. 201 

B/1, Western Express Highway, Goregaon 

(E), Mumbai, Maharashtra 400 063, India
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發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001750

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

[71]  Requerente : 

 Lomond Therapeutics, Inc.

  Endereço : 12760 High Bluff Drive, Suite 370, 

San Diego, CA 92130, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nventor :  Volody my r 

K Y S I L ,   

Vladislav Zenonovich PARCHINSKY, 

 Alexei PUSH ECH NIKOV, 

 A l e x a n d r e Va s i l i e v i c h 

I VAC H T C H E N KO,  N i k o l a y 

SAVCHUK

[51]  Classificação : C07D487/04

[54]  Título : 1H-吡 [4,3-C]吡

-6-

 Compostos com 1H-pirazolo [4,3-C] piridin-6-amino 

como agentes terapêuticos.

[57]  Re s u mo : 酶1

H PK l 酶2 LR R K2 F MS

酶3 F L T 3 -1

酶1 I R A K l -1 酶4 I R A K4

Janus 酶 JA K Janus 酶1 JA K1 Janus

酶2 JA K2 Ja nus 酶3 JA K3

酶2 T Y K2 H P K l

LRRK2 FLT3 IRAKl IRAK4 JAK

I  :

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/07/01  Estados Unidos 

da América N.º 63/217,581

[21]  N.º : I/001756

[22]  Data de pedido : 2022/10/21

[71]  Requerente : 

 CHOI, Moon Kwon

  E ndere ç o : 

2394 27

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

Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor :  CHOI, Moon Kwon

[51]  Classificação : A63F1/00

[54]  Título : 

 Mesa de jogo de car tas e métodos de jogos que 

utilizam a mesma.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/12/28  Coreana

N.º 10-2021-0189832

實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M
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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/000356

[22]  Data de pedido : 2022/01/10

[71]  Requerente : 

 Shanghai SenseTime Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 391 3

1605A 200233

 Room 1605A, Bui lding 3, NO. 391 Guiping Road, 

Xuhui District, Shanghai, 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  TANG, Hao,  ZHANG, 

Shuai,  YANG, HAO

[51]  Classificação : G06K9/00

[54]  Título : 

 Módulos de reconhecimento facial, equipamentos de 

reconhecimento facial e sistema de reconhecimento 

facial.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/30  China

N.º 202121481393.4

[21]  N.º : U/000357

[22]  Data de pedido : 2022/01/10

[71]  Requerente : 

 Shanghai SenseTime Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 391 3

1605A 200233

 Room 1605A, Bui lding 3, NO. 391 Guiping Road, 

Xuhui District, Shanghai, 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  TANG, Hao,  ZHANG, 

Shuai,  YANG, Hao

[51]  Classificação : G06K9/00

[54]  Título : 

 Módulo sensor, módulo de reconhecimento facial e 

equipamentos de reconhecimento facial.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/30  China

N.º 202121480771.7

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 14 de Dezembro de 2022. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $451,123.00
(Custo desta publicação $ 451 123,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Relação discriminada de encargos plurianuais

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do n.º 2 
do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se os encargos plurianuais aprovados pelo Chefe do 
Executivo:

財 政 局

跨年度負擔明細清單

15/2017 2/2018

 : 2022-P043

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância (PIDDA)

 : 60171600

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Sociedade de Engenharia Soi Kun, Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Empreitada de Construção do Edifício do Tribunal de Última Instância na 

Avenida da Praia Grande – Fundações, caves e suporte de paredes exteriores

 : $56,533,071.38

Valor total

 : 2022/11/08

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2023 ........................................................................................................... $50,480,000.00

 2024 ..............................................................................................................$6,053,071.38

 : 2022-P049

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Procurador (PIDDA)

  PIDDA

  Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância (PIDDA)

 : 60171500/60171600

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Construção & Engenharia Shing Lung, Limitada

 : C1 C4

Assunto da adjudicação  Empreitada de Construção das Instalações do Tribunal Judicial de Base nos 

Lotes C1 a C4 no Lago Nam Van – Fundações e caves

 : $211,090,000.00

Valor total

 : 2022/11/08

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2023 ........................................................................................................... $63,373,000.00

 2024 ..........................................................................................................$113,173,000.00

 2025 ........................................................................................................... $34,544,000.00
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 : 2022-P050

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (PIDDA)

 : 60121000

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Consórcio de Companhia de Construção Genyield, Limitada – Empresa de 

Construção e Obras de Engenharia Tak Fat Kin Ip, Limitada

 : 内

Assunto da adjudicação  Obra de Estação Elevatória de Águas Pluviais e Drenagem no Porto Inte-

rior – 1.ª Fase

 : $142,410,000.00

Valor total

 : 2022/11/08

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022............................................................................................................. $39,755,530.00

 2023 ........................................................................................................... $35,870,000.00

 2024 ............................................................................................................$66,784,470.00

 : 2022-P055

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Serviços de Saúde (PIDDA)

 : 60170100

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Construtor Civil Lao Kam On

 : 

Assunto da adjudicação  Fornecimento e instalação de equipamentos de lavandaria para o Complexo 

dos Cuidados de Saúde das Ilhas dos Serviços de Saúde

 : $46,380,000.00

Valor total

 : 2022/11/18

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2024 ...........................................................................................................$46,380,000.00

 : 2022-P056

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (PIDDA)

 : 60151400

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Design e Consultoria Hua Yi HK (Macau), Limitada
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 : A B1 B2

Assunto da adjudicação  Fornecimento de serviços de elaboração do projecto dos terrenos B1 e B2 para 

fins educativos da Zona A dos Novos Aterros de Macau

 : $38,600,000.00

Valor total

 : 2022/11/18

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2023 ........................................................................................................... $28,950,000.00

 2024 ............................................................................................................. $5,790,000.00

 2026 ............................................................................................................. $3,860,000.00

 : 2022-D029

Código do escalonamento

 : 

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Identificação – Orçamento do Serviço

 : 20400100

Classificação orgânica

 : Veridos GmbH

Adjudicatário

 : 

Assunto da adjudicação  Aquisição de cartões pré-impressos para nova geração do BIR do tipo «cartão 

inteligente sem contacto»

 : $30,932,622.00

Valor total

 : 2022/11/21

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022..................................................................................................................$927,978.66

 2023 ............................................................................................................$18,559,573.20

 2024 ............................................................................................................ $11,445,070.14

 : 2022-P053

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Universidade de Macau (PIDDA)

 : 60170800

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Construção e Engenharia Rock-One, Limitada

 : W21

Assunto da adjudicação  Obras de construção de pisos adicionais no Colégio Residencial W21 da Uni-

versidade de Macau

 : $62,600,000.00

Valor total
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 : 2022/11/21

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022............................................................................................................ $31,300,000.00

 2023 ........................................................................................................... $31,300,000.00

 : 2022-P054

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Universidade de Macau (PIDDA)

 : 60170800

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário

 : W22

Assunto da adjudicação  Obras de construção de pisos adicionais no Colégio Residencial W22 da Uni-

versidade de Macau

 : $63,920,000.00

Valor total

 : 2022/11/21

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022............................................................................................................ $31,960,000.00

 2023 ........................................................................................................... $31,960,000.00

 : 2022-P045

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Serviços de Saúde (PIDDA)

 : 60170100

Classificação orgânica

 : / /

Adjudicatário

 : 2022 1

Assunto da adjudicação  Empreitada de Construção das Estruturas Principais do Complexo de Cuida-

dos de Saúde das Ilhas-Revisão de Preços (1.º trimestre de 2022)

 : $65,814,812.22

Valor total

 : 2022/11/24

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2023 ............................................................................................................$65,814,812.22
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 : 2022-P057

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400

Classificação orgânica

 : SYW

Adjudicatário  Consultadoria de Engenharia Civil SYW Limitada

 : A A5 A6 A10 A11

Assunto da adjudicação  Empreitada de Concepção e Construção de Habitação pública nos lotes 

A5,A6,A10 e A11 na Nova Zona de Aterro A-Serviços de consultoria técnica 

relacionados com os elementos pré-fabricados

 : $22,600,000.00

Valor total

 : 2022/11/24

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2023 .............................................................................................................. $7,691,736.00

 2024 ..............................................................................................................$7,618,980.00

 2025 ............................................................................................................. $4,228,980.00

 2026 ............................................................................................................. $2,462,454.00

 2027..................................................................................................................$597,850.00

 : 2022-P062

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Finanças (PIDDA)

 : 60120200

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário

 : 

Assunto da adjudicação  Finanças inteligentes 2.ª fase

 : $85,680,000.00

Valor total

 : 2022/11/25

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022.............................................................................................................$18,849,600.00

 2023 ........................................................................................................... $48,837,600.00

 2024 ............................................................................................................$17,992,800.00

 

 $12,400.00

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 16 de Dezembro de 

2022.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 12 400,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 6/2022/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 19 de Dezembro de 2022, se 
encontra aberto o concurso público para a aquisição de «Servi-
ços de limpeza para a área de controlo de passageiros situada 
na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto 
Fronteiriço Hengqin».

O programa do concurso e o caderno de encargos encon-
tram-se disponíveis para consulta no Departamento de Admi-
nistração da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, durante as horas 
de expediente, estando os interessados sujeitos ao pagamento 
das fotocópias dos referidos documentos, na importância de 
$100,00 (cem patacas), se as quiserem, ou podendo aceder à 
página electrónica destes Serviços para fazer o respectivo des-
carregamento gratuito (http://www.fsm.gov.mo/dsfsm). Desde 
a data da publicação do presente anúncio até à data limite para 
entrega de propostas do concurso público, devem os concor-
rentes dirigir-se ao Departamento de Administração desta 
Direcção de Serviços, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, 
ou ter acesso à página electrónica acima mencionada, a fim de 
verificar as eventuais informações adicionais.

Os concorrentes devem estar presentes na sessão de obser-
vação do local na data e hora definidas pela DSFSM, devendo 
os mesmos informar o Departamento de Administração desta 
Direcção de Serviços, dos nomes dos representantes (dois re-
presentantes no máximo) que irão participar na sessão aludida, 
antes das 12,00 horas do dia 12 de Janeiro de 2023, através 
do n.º de telephone 87997359 ou n.º do fax 87997340.

— Data e hora de início da sessão de observação: às 10,00 
horas do dia 13 de Janeiro de 2023.

— Local de concentração: na entrada do átrio de partidas da 
Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fron-
teiriço Hengqin.

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2023. Além da entrega 
dos documentos estipulados no respectivo programa do con-
curso e no caderno de encargos, deve ser apresentado o docu-
mento comprovativo da caução provisória prestada, no valor de 
$192 000,00 (cento e noventa e duas mil patacas). A respectiva 
caução deve ser prestada por garantia bancária, ou em numerá-
rio, ordem de caixa ou cheque do Banco Nacional Ultramarino 
(BNU) (sendo os últimos dois em nome da DSFSM). Caso seja 
prestada em numerário, ordem de caixa ou cheque do BNU, os 
concorrentes devem efectuar a prestação pertinente no BNU 
(sede) e depois devem apresentar à Tesouraria do Departamen-
to de Administração desta DSFSM o guia citado, para efeitos 
de levantamento do recibo oficial em causa. Caso seja prestada 
por garantia bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou 
termo resolutivo.

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

6/2022/DSFSM

$100.00

http://www.fsm.gov.mo/dsfsm

87997359 87997340

$192,000.00
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 $3,307.00

衛 生 局

名 單

01/IGEQF/2022

18/2020

24/2018 178/2019

8/99/M

1. 

  

1.º  .................................................................... 16.1

2.º  .................................................................... 15.5

3.º  .................................................................... 15.1

4.º  .................................................................... 15.0*

5.º  .................................................................... 15.0*

6.º  .................................................................... 14.9

7.º  .................................................................... 14.6

8.º  .................................................................... 14.5*

9.º  .................................................................... 14.5*

10.º  .................................................................... 14.4

11.º  .................................................................... 14.0*

12.º  .................................................................... 14.0*

13.º  .................................................................... 13.9

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada 
dos Quartéis, Macau, às 10,30 horas do dia 14 de Fevereiro de 
2023. Os concorrentes ou seus representantes legais deverão 
estar presentes ao acto público de abertura de propostas a fim 
de esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos 
entregues para o presente concurso ou apresentar reclamação 
quando necessário.

Os esclarecimentos respeitantes aos requisitos para a pres-
tação de serviços do presente concurso público devem ser 
solicitados por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta 
DSFSM, até às 17,00 horas do dia 16 de Janeiro de 2023.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 23 de Dezembro de 2022.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-
-geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 3 307,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. da Prova n.º: 01/IGEQF/2022)

De classificação final da prova de avaliação para o reconheci-
mento de equivalência total ao internato geral, conforme o n.º 2 
do artigo 66.º da Lei n.º 18/2020 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, 
de 15 de Março, alterado pelos Regulamento Administrativo 
n.º 24/2018 e Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019, 
realizado nos termos do aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 3 
de Novembro de 2022:

1. Candidatos aprovados:

N.º  Nome  valores

1.º Ho Weng Hou ........................................................... 16,1

2.º Ngou Hio Cheng ....................................................... 15,5

3.º Chan Ion In ............................................................... 15,1

4.º Long Ka Ieng ............................................................ 15,0*

5.º Lou Sio Kei................................................................ 15,0*

6.º Lam Iok Chak ........................................................... 14,9

7.º Wong Hoi Tong ......................................................... 14,6

8.º U Ka Ian .................................................................... 14,5*

9.º Wu Feng Ming .......................................................... 14,5*

10.º Kuok Weng Ian ......................................................... 14,4

11.º Chong Chon Kit........................................................ 14,0*

12.º Lok Tak Weng .......................................................... 14,0*

13.º Cheong Weng Ian ..................................................... 13,9
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14.º  .................................................................... 13.8*

15.º  .................................................................... 13.8*

16.º  .................................................................... 13.8*

17.º  .................................................................... 13.7*

18.º  .................................................................... 13.7*

19.º  .................................................................... 13.7*

20.º  .................................................................... 13.6

21.º  .................................................................... 13.5

22.º  .................................................................... 13.4*

23.º  .................................................................... 13.4*

24.º 啓  .................................................................... 13.0

25.º  .................................................................... 12.9

26.º  .................................................................... 12.8*

27.º  .................................................................... 12.8*

28.º  .................................................................... 12.7

29.º  .................................................................... 12.6*

30.º  .................................................................... 12.6*

31.º  .................................................................... 12.5*

32.º  .................................................................... 12.5*

33.º  .................................................................... 12.5*

34.º  .................................................................... 12.4*

35.º  .................................................................... 12.4*

36.º  .................................................................... 12.3

37.º  .................................................................... 12.2*

38.º  ........................................................................ 12.2*

39.º  .................................................................... 12.0*

40.º  .................................................................... 12.0*

41.º  .................................................................... 11.6*

42.º  .................................................................... 11.6*

43.º  .................................................................... 11.4

44.º  .................................................................... 11.3*

45.º  .................................................................... 11.3*

46.º  .................................................................... 11.1

47.º  .................................................................... 10.8

48.º  .................................................................... 10.4

*

2. 

57/99/M

N.º  Nome  valores

14.º Cheang Hang I .......................................................... 13,8*

15.º Hoi Ka Meng ............................................................. 13,8*

16.º Ip Man I ..................................................................... 13,8*

17.º Cheong Cheng Wan ................................................. 13,7*

18.º Lam Reis Raimundo ................................................ 13,7*

19.º Liao Zhennan ........................................................... 13,7*

20.º Wong Ka I.................................................................. 13,6

21.º Ao Choi U ................................................................. 13,5

22.º Ip Chi Cheng ............................................................. 13,4*

23.º Tang Hou Tin ............................................................ 13,4*

24.º Lam Kai Nok ............................................................ 13,0

25.º Kuong Hoi Ieng ........................................................ 12,9

26.º Hong Iek Iek ............................................................. 12,8*

27.º Kuok Hoi Ieng .......................................................... 12,8*

28.º Cheang Sio Man ....................................................... 12,7

29.º Chan Kit I .................................................................. 12,6*

30.º Lei Sok I .................................................................... 12,6*

31.º Im Kuan Cheng ........................................................ 12,5*

32.º Mui Cheng I .............................................................. 12,5*

33.º Ng Tak Seng .............................................................. 12,5*

34.º Ha Man Kit ............................................................... 12,4*

35.º Tang Lai Ieng ............................................................ 12,4*

36.º Mak Chon Kit ........................................................... 12,3

37.º Chan In Teng ............................................................ 12,2*

38.º Chen Bin .................................................................... 12,2*

39.º Chan Chi Kin ............................................................ 12,0*

40.º Cheang Ka I .............................................................. 12,0*

41.º Chan Tat Fong .......................................................... 11,6*

42.º Ngai Iok Keng ........................................................... 11,6*

43.º Chau Ho Yin ............................................................. 11,4

44.º Lam Ka Weng ........................................................... 11,3*

45.º Lam Pui Man ............................................................ 11,3*

46.º Kam Sok I .................................................................. 11,1

47.º Un U Hang ................................................................ 10,8

48.º Lei Sio Un .................................................................. 10,4

* A lista é ordenada por ordem alfabética dos nomes roma-
nizados no caso de igualdade de classificação.

2. Candidata excluída por ter faltado à prova oral:

Nome

Hun Mei Kei

Nos termos do artigo 153.º e seguintes do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 
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110/99/M

 

 $4,893.00

公 告

A31/TSS/FIS/2022

18/2020 6/2010

2/2021

14/2009 21/2021

14/2016

 

 $1,337.00

01622/03-MA.MF

de 11 de Outubro, os candidatos podem apresentar recurso 
hierárquico facultativo para a Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura, no prazo de 30 dias, a contar do dia seguinte à data 
da publicação da presente lista no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, e, concomitantemente, 
ao abrigo do disposto no artigo 20.º e seguintes do Código de 
Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro, da presente lista cabe 
recurso contencioso para o Tribunal Administrativo, no prazo 
de 30 dias, a contar do dia seguinte à data da sua publicação no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 16 de Dezembro de 2022).

Serviços de Saúde, aos 28 de Dezembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 4 893,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º A31/TSS/FIS/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 assessor, 1.º escalão, área 
funcional de reabilitação — fisioterapia, da carreira de técnico 
superior de saúde, providos em regime de contrato administrativo 
de provimento dos Serviços de Saúde, com cinco dias úteis de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 28 de Dezembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $  1 337,00)

(Ref. do Concurso n.º 01622/03-MA.MF)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no artigo 
60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
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131/2012

21/2021

14/2016

ht tp://

www.ssm.gov.mo  

 

 $1,178.00

公 共 建 設 局

通 告

2.2

 

 $1,144.00

2.2

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afixada, na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde (situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário), na Estrada do Visconde 
de S. Januário, e disponível no website destes Serviços 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos 
ao concurso comum, externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de três lugares vagos do quadro do pessoal, e 
de quatro lugares vagos em regime de contrato administrativo 
de provimento, de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
de medicina geral (Medicina Familiar), da carreira médica 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 46, II 
Série, de 16 de Novembro de 2022.

Serviços de Saúde, aos 28 de Dezembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Avisos

Faz-se saber que em relação ao concurso público para em-
preitada de obra pública designada por «Empreitada de con-
cepção e construção do segmento sul da Linha Leste do Metro 
Ligeiro», publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 43, II Série, de 26 de Outubro de 2022, 
foram prestados esclarecimentos adicionais, nos termos do 
artigo 2.2 do programa do concurso, e foi feita aclaração com-
plementar conforme necessidades, pela entidade que realiza o 
concurso e juntos ao processo do concurso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, na Direcção dos Serviços de Obras Públicas, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º 
andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 28 de Dezembro 
de 2022.

O Director dos Serviços, substituto, Sam Weng Chon.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para 
empreitada de obra pública designada por «Empreitada de 
concepção e construção do segmento norte da Linha Leste 
do Metro Ligeiro», publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 26 de 
Outubro de 2022, foram prestados esclarecimentos adicionais, 
nos termos do artigo 2.2 do programa do concurso, e foi feita 
aclaração complementar conforme necessidades, pela entidade 
que realiza o concurso e juntos ao processo do concurso. 



N.º 1 — 4-1-2023 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 223

 

 $1,020.00                      

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, na Direcção dos Serviços de Obras Públicas, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º 
andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 28 de Dezembro 
de 2022.

O Director dos Serviços, substituto, Sam Weng Chon.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)
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2. 

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 
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5. 
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2. 
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4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 
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 $2,510.00

(Custo desta publicação $ 2 510,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/A S S/M5
291

Macao-Greater 
Bay Area Agi lawood Research and 
Development Association

35A
4 C

絶

絶

 Chao Sai Kam

 $2,115.00

(Custo desta publicação $ 2 115,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着
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2022/A S S/M5

301

2 A

 Chan Ka Cheng

 $1,971.00

(Custo desta publicação $ 1 971,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Desportiva e de 
Ginástica Chinesa «Iao Lók»

2022/A S S/M5
305
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 Chan Ka Cheng

 $2,023.00

(Custo desta publicação $ 2 023,00)



印 務 局
Imprensa Oficial
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