
澳門特別行政區公報
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

第 二 組 II
SÉRIE

do Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau, constituído pelas séries I e II

印務局，澳門氹仔北安O1地段多功能政府大樓。電話：2857 3822 • 傳真：2859 6802 • 電子郵件：info@io.gov.mo
Imprensa Oficial, Lote O1 dos Aterros de Pac On, Edifício Multifuncional do Governo, Taipa, Macau. 

Tel.:  2857 3822 • Fax:  2859 6802 • E-mail:  info@io.gov.mo 
網址Website:  https://www.io.gov.mo

第 3 期

二零二三年一月十八日，星期三

Número 3

 
 
 
 

Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2023

目  錄

澳門特別行政區

11/2023
 ....................................... 474

 ....................................................... 474

 ........................................................... 475

SUMÁRIO

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Gabinete do Chefe do Executivo:

Despacho do Chefe do Executivo n.º 11/2023, que re-
nova a nomeação da delegada do Governo junto 
da Companhia de Corridas de Cavalos de Macau, 
S.A.R.L.  ............................................................................... 474

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Go-
verno:

Extracto de despacho.  ............................................................. 474

Declaração.  ............................................................................... 475



468    3   2023  1  18 

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças:

Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 1/2023, que atribui ao Gabinete do Chefe do Exe-
cutivo um fundo permanente.  ......................................... 475

Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 2/2023, que atribui à Secretaria do Conselho Exe-
cutivo um fundo permanente.  ......................................... 476

Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 3/2023, que atribui ao Gabinete do Secretário para 
a Administração e Justiça um fundo permanente.  ...... 476

Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 4/2023, que atribui ao Gabinete do Secretário para 
a Economia e Finanças um fundo permanente.  .......... 477

Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 5/2023, que atribui ao Gabinete do Secretário para 
a Segurança um fundo permanente.  .............................. 478

Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 6/2023, que atribui ao Gabinete da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura um fundo permanente.  ......... 478

Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 7/2023, que atribui ao Gabinete do Secretário para 
os Transportes e Obras Públicas um fundo perma-
nente.  .................................................................................... 479

Gabinete do Secretário para a Segurança:

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 1/2023, que 
atribui à Direcção dos Serviços Correccionais um 
fundo permanente.  ............................................................ 480

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 4/2023, que 
constitui os membros da Junta de Saúde do concurso 
de admissão ao 19.º Curso de Formação de Oficiais.  .. 481

Extracto de despacho.  ............................................................. 481

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Pú-
blicas:

Extractos de despachos.  ......................................................... 482

Serviços de Alfândega:

Extracto de despacho.  ............................................................. 482

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa:

Extractos de deliberações.  ..................................................... 482

Declaração.  ............................................................................... 483

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância:

Extracto de despacho.  ............................................................. 484

Gabinete do Procurador:

Extractos de despachos.  ......................................................... 484

Declarações.  .............................................................................. 485

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais:

Extractos de despachos.  ......................................................... 485

Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Ac-
tivos Públicos da Região Administrativa Especial de 
Macau:

Extracto de despacho.  ............................................................. 486

1/2023
 ........................................... 475

2/2023
  .............................................. 476

3/2023
 ................................ 476

4/2023
 ................................ 477

5/2023
 ....................................... 478

6/2023
 ................................ 478

7/2023
 ................................ 479

1/2023
 ........................................................... 480

4/2023 /
/ /

 .................................... 481

 ....................................................... 481

 ....................................................... 482

 ....................................................... 482

 ....................................................... 482

 ........................................................... 483

 ....................................................... 484

 ....................................................... 484

 ........................................................... 485

 ....................................................... 485

 ....................................................... 486



N.º 3 — 18-1-2023 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 469

Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública:

Extracto de despacho.  ............................................................. 487

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça:

Extractos de despachos.  ......................................................... 487

Direcção dos Serviços de Identificação:

Extractos de despachos.  ......................................................... 488

Declaração.  ............................................................................... 488

Instituto para os Assuntos Municipais:

Extractos de despachos.  ......................................................... 488

Declaração.  ............................................................................... 490

Fundo de Pensões:

Extractos de despachos.  ......................................................... 490

Declaração.  ............................................................................... 498

Centro de Formação Jurídica e Judiciária:

Extracto de despacho.  ............................................................. 498

Imprensa Oficial:

Extractos de despachos.  ......................................................... 498

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico:

Extractos de despachos.  ......................................................... 499

Direcção dos Serviços de Finanças:

Extracto do contrato entre a Região Administrativa 
Especial de Macau e Sociedade de Lotarias Wing 
Hing, Limitada — Contrato adicional ao contrato de 
concessão para a exploração de lotarias chinesas. ....... 500

Extractos de despachos.  ......................................................... 501

Declarações.  .............................................................................. 502

Direcção dos Serviços de Turismo:

Extractos de despachos.  ......................................................... 507

Declaração.  ............................................................................... 507

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos:

Extractos de despachos.  ......................................................... 507

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais:

Extractos de despachos.  ......................................................... 508

Declaração.  ............................................................................... 509

Autoridade Monetária de Macau:

Declaração.  ............................................................................... 510

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos:

Extracto de despacho.  ............................................................. 511

Declaração.  ............................................................................... 511

 ....................................................... 487

 ....................................................... 487

 ....................................................... 488

 ........................................................... 488

 ....................................................... 488

 ........................................................... 490

 ....................................................... 490

 ........................................................... 498

 ....................................................... 498

 ....................................................... 498

 ....................................................... 499

 ............................................................... 500

 ....................................................... 501

 ........................................................... 502

 ....................................................... 507

 ........................................................... 507

 ....................................................... 507

 ....................................................... 508

 ........................................................... 509

 ........................................................... 510

 ....................................................... 511

 ........................................................... 511



470    3   2023  1  18 

Corpo de Polícia de Segurança Pública:

Extracto de despacho.  ............................................................. 511

Direcção dos Serviços Correccionais:

Louvor.  ...................................................................................... 534

Extractos de despachos.  ......................................................... 536

Declarações.  .............................................................................. 537

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau:

Extractos de despachos.  ......................................................... 537

Gabinete de Informação Financeira:

Extracto de despacho.  ............................................................. 539

Instituto Cultural:

Extractos de despachos.  ......................................................... 539

Serviços de Saúde:

Extractos de despachos.  ......................................................... 540

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêu-
tica:

Extractos de despachos.  ......................................................... 543

Fundo de Segurança Social:

Extractos de despachos.  ......................................................... 543

Declaração.  ............................................................................... 544

Fundo de Desenvolvimento da Cultura:

Extractos de despachos.  ......................................................... 544

Instituto de Formação Turística de Macau:

Extractos de despachos.  ......................................................... 545

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água:

Extractos de despachos.  ......................................................... 547

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental:

Extractos de despachos.  ......................................................... 547

Autoridade de Aviação Civil:

Rectificação de declaração.  .................................................... 548

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações:

Extractos de despachos.  ......................................................... 550

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro:

Extractos de despachos.  ......................................................... 551

Avisos e anúncios oficiais
 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvi-
mento Tecnológico:

Protecção de marca.  ................................................................ 553

 ....................................................... 511

 .............................................................. 534

 ....................................................... 536

 ........................................................... 537

 ....................................................... 537

 ....................................................... 539

 ....................................................... 539

 ....................................................... 540

 ....................................................... 543

 ....................................................... 543

 ........................................................... 544

 ....................................................... 544

 ....................................................... 545

 ....................................................... 547

 ....................................................... 547

 ................................................... 548

 ....................................................... 550

 ....................................................... 551

 

 .......................................................... 553



N.º 3 — 18-1-2023 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 471

Protecção de patente de invenção.  ....................................... 734

Protecção de patente de utilidade.  ....................................... 735

Direcção dos Serviços de Finanças:

Edital referente à Declaração de Rendimentos do Im-
posto Profissional respeitante ao exercício de 2022.  ... 736

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos:

Lista classificativa final dos candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcio-
nais, externo, do regime de gestão uniformizada, para 
o preenchimento de três vagas de adjunto-técnico de 2.ª 
classe, área de apoio técnico-administrativo geral.  ..... 737

Comissão Profissional dos Contabilistas:

Lista dos contabilistas habilitados a quem foram emiti-
das, suspensas ou canceladas licenças para o exercício 
da profissão, ou cuja suspensão tenha cessado, no 4.º 
trimestre de 2022. ............................................................... 743

Lista dos novos registos, registos suspensos, suspensões 
levantadas e registos cancelados dos contabilistas que 
podem prestar serviços de contabilidade, fiscalidade e 
outros serviços relacionados, no 4.º trimestre de 2022. 743

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau:

Aviso sobre o concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, comum, externo, do regi-
me de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
duas vagas de técnico superior de 2.ª classe, área de 
engenharia electromecânica.  ........................................... 744

Aviso sobre o concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, comum, externo, do re-
gime de gestão uniformizada, para o preenchimento 
de uma vaga de técnico superior de 2.ª classe, área de 
engenharia civil.  ................................................................. 750

Serviços de Saúde:

Anúncio sobre o concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado, para o preenchimento de quin-
ze vagas de farmacêutico sénior. ..................................... 757

Aviso sobre a composição da Comissão Técnica de Li-
cenciamento de Actividades Privadas.  .......................... 757

Aviso sobre a nomeação dos membros do júri para a 
realização do exame de avaliação final de graduação 
em cirurgia plástica.  ........................................................... 758

Aviso sobre a nomeação dos membros do júri para a 
realização do exame de avaliação final de graduação 
em psiquiatria.  .................................................................... 759

Instituto para a Supervisão e Administração Far-
macêutica:

Anúncio sobre o concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado, para o preenchimento de duas 
vagas de farmacêutico sénior.  ......................................... 760

Universidade de Macau:

Aviso sobre a subdelegação de poderes no chefe da Sec-
ção de Infra-estruturas Informáticas e Serviços aos 
Utilizadores.  ........................................................................ 760

Aviso sobre a subdelegação de poderes no subdirector 
da Faculdade de Gestão de Empresas.  .......................... 762

 .................................................. 734

 .................................................. 735

2022  ....... 736

 ............... 737

 ....... 743

 .......................................... 743

 ................................... 744

 ................................... 750

  .......................... 757

 .................................................................. 757

 ...................................... 758

 .......................................... 759

  .............................. 760

 .................................................. 760

 .............................................................. 762



472    3   2023  1  18 

Aviso sobre a subdelegação de poderes no subdirector 
do Instituto de Inovação Colaborativa.  ......................... 763

Conselho dos Profissionais de Saúde:

Lista de colocação dos estagiários nas instituições ou 
estabelecimentos.  ............................................................... 765

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água:

Anúncio sobre o concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado, para o preenchimento de cinco 
vagas de pessoal marítimo de 1.ª classe.  ........................ 765

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental:

Anúncio referente à prestação de esclarecimentos e es-
clarecimentos complementares relativos ao concurso 
público de «Concepção, construção e concessão da 
exploração do Centro de Recuperação de Resíduos 
Orgânicos».  ......................................................................... 766

Instituto de Habitação:

Aviso sobre a delegação de competências no chefe do 
Departamento de Estudos.  .............................................. 766

Aviso sobre a subdelegação de competências na chefe 
do Departamento de Informática e Apoio, no chefe 
do Departamento de Habitação Pública e na chefe 
da Divisão de Divulgação e Promoção.  ........................ 767

Aviso sobre a subdelegação de competências no chefe 
do Departamento de Administração de Edifícios, no 
chefe do Departamento de Licenciamento e Fiscali-
zação e no chefe da Divisão de Assuntos de Obras.  ... 769

Anúncios notariais e outros
 

. — Estatutos.  ............................ 771

Starry Culture and Entertaiment Association. — Esta-
tutos.  ..................................................................................... 771

Taiwan-Macau Post-Secondary Youth Association. — 
Estatutos.  ............................................................................. 772

Zhejiang-Macau Post-Secondary Youth Association. — 
Estatutos.  ............................................................................. 773

Associação dos Conterrâneos de Jiangyin de Macau. — 
Estatutos.  ............................................................................. 774

Associação de Gestão de Centros Comerciais de Macau. 
— Estatutos. ........................................................................ 775

Associação de Preocupação com a Transformação Digi-
tal de Macau. — Estatutos.  .............................................. 776

Associação Mundial (Macau) de Amizade do Clã Chen. 
— Estatutos. ........................................................................ 777

Usina de Ideias de Web3.0. — Estatutos.  ............................ 778

Art Teacher Communication Association of Macau. — 
Alteração dos estatutos.  ................................................... 779

Associação dos Voluntários dos Trabalhadores dos Jogos 
de Macau. — Alteração dos estatutos.  .......................... 779

Macau Christian Service Industry Fellowship. — Altera-
ção dos estatutos.  ............................................................... 780

Associação de Criação de Imagens e Cinema de Macau. 
— Alteração dos estatutos.  .............................................. 780

 .......................................................... 763

 ... 765

  ...................... 765

 .. 766

 ... 766

...................................................................... 767

...................................................................... 769

 

 .................... 771

 .................................... 771

 ................................ 772

 ................................ 773

 .................................... 774

 ................................ 775

 .................... 776

)  .............. 777

 ................................ 778

 ................ 779

 ........ 779

 ................ 780

 ........................ 780



N.º 3 — 18-1-2023 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 473

Macao Motor Vehicle Repair Industry Association. — 
Alteração dos estatutos.  ................................................... 780

Associação de Mídia da Juventude de Macau. — Altera-
ção dos estatutos.  ............................................................... 780

Guangdong-Hong Kong-Macao Cultural Exchange As-
sociation. — Alteração dos estatutos.  ............................ 780

Associação Internacional de Desenvolvimento de 
Indústria Tecnológica de Macau. — Alteração dos 
estatutos.  .............................................................................. 781

. — Alteração dos estatutos.  ................................. 782

Associação de Beneficência “Kuong-U-Tong-Moc-Kong-
-Ngai” de Macau. — Alteração dos estatutos. ............... 782

 ............ 780

 ........................ 780

 .................... 780

 ........ 781

........................................ 782

 ............ 782



474    3   2023  1  18 

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 11/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
cláusula 24.ª do «Contrato de concessão do exclusivo da explo-
ração de corridas de cavalos a galope», em vigor, e dos n.os 1 e 
2 do artigo 2.º e do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 
de Março, o Chefe do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação, como delegada do Governo junto 
da Companhia de Corridas de Cavalos de Macau, S.A.R.L., de 
Ian I Lin, pelo período de um ano, a partir de 18 de Março de 
2023.

2. O exercício das funções acima referidas é remunerado 
pela quantia mensal de 9 200 patacas.

10 de Janeiro de 2023.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 10 de Janeiro de 2023. 
— A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

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

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos, para o exercício de funções 
nestes Serviços, nos termos das alíneas 2) e 4) do n.º 2 do 
artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos), em vigor, e dos n.os 2 
e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, conforme a seguir 
discriminado:

Contrato administrativo de provimento sem termo

— Ng Chan Cheong e Cheong Chong Man progridem para 
operários qualificados, 8.º escalão, índice 260, a partir de 31 de 
Dezembro de 2022 e 2 de Janeiro de 2023, respectivamente;

— Guo Jiawei, Lok Chon Wa e Wong Ngai In progridem 
para auxiliares, 4.º escalão, índice 140, a partir de 3 de Janeiro 
de 2023.

Contrato administrativo de provimento de longa duração

— Armando José Lau progride para auxiliar, 4.º escalão, 
índice 140, a partir de 3 de Janeiro de 2023.

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 11/2023號行政長官批示

13/92/M

 

–––––––

 

政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

260

140

140
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聲 明

12/2015

–––––––

 

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 1/2023號經濟財政司司長批示

2/2018

$284,800.00

2/2018

85/2021 181/2019

$284,800.00

 

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o contrato adminis-
trativo de provimento sem termo de Fong Man Hong, para o 
exercício de funções de operário qualificado, 7.º escalão, nestes 
Serviços, caduca em 17 de Janeiro de 2023, nos termos da alí-
nea 1) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 10 de Janeiro de 2023. — 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 1/2023

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete do 
Chefe do Executivo, para o corrente ano económico, um fundo 
permanente de $ 284 800,00 (duzentas e oitenta e quatro mil 
e oitocentas patacas), constituído nos termos do disposto nos 
artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regula-
mentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finanças 
manda:

É atribuído ao Gabinete do Chefe do Executivo um fundo 
permanente de $ 284 800,00 (duzentas e oitenta e quatro mil e 
oitocentas patacas), para ser gerido por uma comissão adminis-
trativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Hoi Lai Fong, chefe do Gabinete e, nas suas fal-
tas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chan Sao Iok, assessora do Gabinete;

Vogal: Cheong Iok Chu, técnica superior assessora.

Vogal suplente: Fong Man I, adjunta-técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2023.

10 de Janeiro de 2023.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.
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第 2/2023號經濟財政司司長批示

2/2018

$31,500.00

叁

2/2018

85/2021 181/2019

$31,500.00 叁

 

第 3/2023號經濟財政司司長批示

2/2018

$159,550.00

2/2018

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 2/2023

Considerando a necessidade de ser atribuído à Secretaria do 
Conselho Executivo, para o corrente ano económico, um fundo 
permanente de $ 31 500,00 (trinta e uma mil e quinhentas 
patacas), constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 
59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação 
da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Secretaria e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finanças 
manda:

É atribuído à Secretaria do Conselho Executivo um fundo 
permanente de $ 31 500,00 (trinta e uma mil e quinhentas pata-
cas), para ser gerido por uma comissão administrativa compos-
ta pelos seguintes membros:

Presidente: Hoi Lai Fong, secretária-geral e, nas suas faltas 
ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chan Kuan Wai, chefe do Departamento de Apoio 
Jurídico e Administrativo;

Vogal: Lei Wai U, técnica superior assessora principal.

Vogal suplente: Fong Un Leng, adjunta-técnica especialista 
principal;

Vogal suplente: Sin Ka I, técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2023.

10 de Janeiro de 2023.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 3/2023

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete 
do Secretário para a Administração e Justiça, para o corrente 
ano económico, um fundo permanente de $ 159 550,00 (cento e 
cinquenta e nove mil e quinhentas e cinquenta patacas), cons-
tituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de 
enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
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85/2021 181/2019

$159,550.00

 

第 4/2023號經濟財政司司長批示

2/2018

$59,700.00

2/2018

85/2021 181/2019

$59,700.00

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído ao Gabinete do Secretário para a Administra-
ção e Justiça um fundo permanente de $ 159 550,00 (cento e 
cinquenta e nove mil e quinhentas e cinquenta patacas), para 
ser gerido por uma comissão administrativa composta pelos 
seguintes membros:

Presidente: Lam Chi Long, chefe do Gabinete e, nas suas fal-
tas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Lo Fai, assessora do Gabinete;

Vogal: Kuok Iat Long, adjunto-técnico especialista.

Vogal suplente: Ieong Wai Fong, técnica superior principal;

Vogal suplente: Lao Chi Ieng, técnica superior principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2023.

10 de Janeiro de 2023.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças  n.º 4/2023

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete do 
Secretário para a Economia e Finanças, para o corrente ano 
económico, um fundo permanente de $ 59 700,00 (cinquenta e 
nove mil e setecentas patacas), constituído nos termos do dispos-
to nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído ao Gabinete do Secretário para a Economia e 
Finanças um fundo permanente de $ 59 700,00 (cinquenta e 
nove mil e setecentas patacas), para ser gerido por uma comis-
são administrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Ku Mei Leng, chefe do Gabinete e, nas suas fal-
tas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Cheang Ngai Teng, assessora do Gabinete;

Vogal: Sou Sao Man, secretária pessoal.

Vogal suplente: Chio Pou Chu, assessora do Gabinete; 
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第 5/2023號經濟財政司司長批示

2/2018

$61,000.00

2/2018

85/2021 181/2019

$61,000.00

 

第 6/2023號經濟財政司司長批示

2/2018

$163,000.00

叁

Vogal suplente: Cheong Chon Loi, secretário pessoal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2023.

10 de Janeiro de 2023.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 5/2023

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete do 
Secretário para a Segurança, para o corrente ano económico, 
um fundo permanente de $ 61 000,00 (sessenta e uma mil pata-
cas), constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º 
do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação 
da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído ao Gabinete do Secretário para a Segurança um 
fundo permanente de $ 61 000,00 (sessenta e uma mil patacas), 
para ser gerido por uma comissão administrativa composta 
pelos seguintes membros:

Presidente: Cheong Ioc Ieng, chefe do Gabinete e, nas suas 
faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chang Cheong, assessor do Gabinete;

Vogal: Leong Pui Ian, assessora do Gabinete.

Vogal suplente: Lei Ka I Madalena, secretária pessoal;

Vogal suplente: Lai Tong Sang, assessor do Gabinete.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2023.

10 de Janeiro de 2023.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 6/2023

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete da 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, para o corrente 
ano económico, um fundo permanente de $ 163 000,00 (cento e 
sessenta e três mil patacas), constituído nos termos do disposto 
nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);
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2/2018

85/2021 181/2019

$163,000.00

叁

 

 

 

第 7/2023號經濟財政司司長批示

2/2018

$98,000.00

2/2018

85/2021 181/2019

$98,000.00

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído ao Gabinete da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura um fundo permanente de $ 163 000,00 (cento 
e sessenta e três mil patacas), para ser gerido por uma comissão 
administrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Ho Ioc San, chefe do Gabinete e, nas suas faltas 
ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Isabel Chan, adjunta-técnica especialista;

Vogal: Vong Fok Sam, adjunto-técnico especialista.

Vogal suplente: Lei Chi Ieng, técnica superior assessora;

Vogal suplente: Wong In Chong, técnica superior de 1.ª classe.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2023.

10 de Janeiro de 2023.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 7/2023

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete do 
Secretário para os Transportes e Obras Públicas, para o corrente 
ano económico, um fundo permanente de $ 98 000,00 (noventa e 
oito mil patacas), constituído nos termos do disposto nos artigos 
56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regula-
mentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído ao Gabinete do Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas um fundo permanente de $ 98 000,00 (noventa 
e oito mil patacas), para ser gerido por uma comissão adminis-
trativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Cheong Chui Ling, chefe do Gabinete e, nas suas 
faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.
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–––––––

 

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 1/2023號保安司司長批示

2/2018

$71,000.00

31/2021

27/2015

86/2021 182/2019

$71,000.00

Vogal: Vong Man Kit, assessor do Gabinete;

Vogal: Chang Wai Si, assessora do Gabinete.

Vogal suplente: Vong Pui Fan, técnica superior assessora;

Vogal suplente: Ng Meng Kin, adjunto-técnico especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2023.

10 de Janeiro de 2023.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 12 
de Janeiro de 2023. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 1/2023

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços Correccionais, para o corrente ano económico, um 
fundo permanente de $71 000,00 (setenta e uma mil patacas), 
constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º, 58.º e 63.º 
do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 «Regulamentação 
da Lei de enquadramento orçamental».

Sob proposta da aludida Direcção, usando da faculdade 
conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, conjugado com o n.º 2 do artigo 1.º 
do Regulamento Administrativo n.º 27/2015 «Organização e 
Funcionamento da Direcção dos Serviços Correccionais», com 
as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo 
n.º 31/2021 e a Ordem Executiva n.º 182/2019 com as alterações 
introduzidas pela Ordem Executiva n.º 86/2021, o Secretário 
para a Segurança manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços Correccionais um fundo 
permanente $71 000,00 (setenta e uma mil patacas), para 
ser gerido por uma comissão administrativa composta pelos 
seguintes membros:

Presidente: Wong Mio Leng, chefe do Departamento de 
Gestão de Recursos e Informática e, nas suas faltas ou impe-
dimentos, o seu substituto legal ou, nas faltas de ambos, Tang 
Man Sam, chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, ou o seu 
substituto legal.

Vogal: Tang Man Sam, chefe da Divisão Financeira e 
Patrimonial e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto 
legal;

Vogal: Che Hoi Kei, técnica superior assessora.

Vogal suplente: Lo Seong I, técnica principal;
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第 4/2023號保安司司長批示

93/96/M

182/2019

/ / /

   

 

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

–––––––

 

Vogal suplente: Wu In Lan, técnica principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2023.

6 de Janeiro de 2023.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 4/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos 
do disposto no n.º 2 do artigo 101.º do Regulamento da Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau, aprovado pela 
Portaria n.º 93/96/M, de 15 de Abril, conjugado com o n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 182/2019, o Secretário para a Segurança 
manda:

1. A Junta de Saúde do concurso de admissão ao 19.º Curso 
de Formação de Oficiais, é constituída pelos seguintes membros:

Efectivos

Presidente: Intendente Lao Sio Hap

Vogais: Dr. Lam Su Tong

Dr.ª Chan Un Kuan

Suplentes

Presidente: Chefe assistente Wong Chong Seng

Vogal: Dr.ª Lei Lai Cheng

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

13 de Janeiro de 2023.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 24 de Novembro de 2022:

Sit Chong Meng — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como director da Polícia Judiciária, nos 
termos do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e do artigo 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de 
Fevereiro de 2023, em virtude de se manterem os funda-
mentos que prevaleceram à respectiva nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 13 de Janeiro 
de 2023. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.
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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES 

E OBRAS PÚBLICAS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 9 de Janeiro de 2023:

Tam Vai Man — renovada a comissão de serviço, pelo perí-
odo de um ano, como director dos Serviços de Protecção 
Ambiental, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 
2 de Março de 2023, por possuir capacidade de gestão e 
experiência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções.

Leong Weng Kun — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como director dos Serviços Meteorológicos 
e Geofísicos, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir 
de 18 de Março de 2023, por possuir capacidade de gestão e 
experiência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 10 de Janeiro de 2023. — A Chefe do Gabinete, Cheong 
Chui Ling.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extracto de despacho

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

Lai Chi Weng, n.º 180011 — renovado o seu contrato adminis-
trativo de provimento de longa duração, pelo período de três 
anos, como técnico superior assessor principal, 2.º escalão, 
índice 685, nestes Serviços, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2015, vigente — Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos, a partir de 31 de Janeiro de 2023.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 6 de Janeiro de 2023. — O Adjunto 
do Director-geral (substituto), Sam Kam Tong.

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extractos de deliberações

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

Wong Weng Ian, intérprete-tradutora de 2.ª classe, 2.º escalão, 
contratada por contrato administrativo de provimento de 
longa duração, do Gabinete da Secretária para os Assuntos 

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

15/2009 26/2009

–––––––

 

海 關

批 示 摘 錄

12/2015

180011 685

–––––––

 

立 法 會 輔 助 部 門

議 決 摘 錄

12/2015
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14/2008 1/2010

3/2015 11/2000

1 2 / 2 0 1 5

14/2009

14/2008 1/2010

3/2015 11/2000

12/2015 14/2009

14/2008 1/2010

3/2015 11/2000

聲 明

–––––––

 

Sociais e Cultura — provida por mobilidade para desempe-
nhar funções nestes Serviços, na mesma categoria e escalão, 
nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 3 de 
Janeiro de 2023.

Por deliberações da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, 
de 17 de Novembro de 2022:

Tang Sai Kit — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como assessor, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
9.º e 37.º da Lei n.º 11/2000, alterada pelas Leis n.os 14/2008, 
1/2010 e 3/2015, a partir de 16 de Janeiro de 2023.

Ao Ieong Lai Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo, pro-
gredindo para técnica superior assessora principal, 3.º escalão, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
conjugado com a alínea 1) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 13.º da 
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 22 de 
Janeiro de 2023.

Por deliberações da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, 
de 15 de Dezembro de 2022:

Vong Iok Ip Francisca — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como assessora, nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 9.º e 37.º da Lei n.º 11/2000, alterada pelas 
Leis n.os 14/2008, 1/2010 e 3/2015, a partir de 9 de Fevereiro 
de 2023.

Gabriela do Espírito Santo, intérprete-tradutora assessora, 4.º 
escalão, do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública — prorrogada a sua requi-
sição, pelo período de um ano, para desempenhar funções 
na mesma categoria e escalão, nestes Serviços, nos termos 
do artigo 34.º do ETAPM, na redacção vigente, a partir de 
10 de Fevereiro de 2023.

Wong Mei Keng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, pro-
gredindo para adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, nes-
tes Serviços, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em 
conjugação com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 
n.º 14/2009, na redacção vigente, a partir de 27 de Fevereiro 
de 2023.

Por deliberação da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, 
de 16 de Dezembro de 2022:

Leong Chong — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como técnico agregado, nestes Serviços, nos ter-
mos dos artigos 9.º e 37.º da Lei n.º 11/2000, alterada pelas 
Leis n.os 14/2008, 1/2010 e 3/2015, a partir de 1 de Março de 
2023.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chan Hong Kei, téc-
nica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento, destes Serviços, cessa funções, a 
seu pedido, a partir de 10 de Dezembro de 2022.

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 10 de Janeiro 
de 2023. — A Secretária-geral, Ieong Soi U.
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終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

39/2011

19/2000 14/2009

12/2015

3/GPTUI/2016

430

–––––––

 

檢 察 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

13/1999

7/2004

26/2009

12/2015

14/2009

12/2015

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extracto de despacho

Por despacho da chefe do Gabinete do Presidente do 
Tribunal de Última Instância, de 10 de Janeiro de 2023:

Ho Si Hang, adjunta-técnica especialista, 2.º escalão, em regi-
me de contrato administrativo de provimento sem termo, 
deste Gabinete — alterado o seu índice salarial para o 3.º 
escalão, índice 430, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, do Re-
gulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 
19 de Dezembro, 13.os, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
de 3 de Agosto, e 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, 
conjugado com o n.º 1, alínea 6), do Despacho do Presidente 
do Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, desde 
24 de Dezembro de 2022.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
12 de Janeiro de 2023. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

GABINETE DO PROCURADOR

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 5 de Janeiro 
de 2023:

Albertino Antonio Maximo do Rosario — renovada a comissão 
de serviço, pelo período de um ano, como escrivão de direito 
no Ministério Público, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 13/1999 (Organização e fun-
cionamento do Gabinete do Procurador), dos artigos 4.º, 7.º, 
10.º, n.º 1, 11.º e 25.º da Lei n.º 7/2004 (Estatuto dos Funcio-
nários de Justiça), bem como do artigo 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do 
estatuto do pessoal de direcção e chefia), por se manterem 
os fundamentos que prevaleceram à respectiva nomeação, a 
partir de 26 de Fevereiro de 2023.

Por despacho do chefe deste Gabinete, de 5 de Janeiro de 
2023:

Lei Im Fan — renovado o seu contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
auxiliar, 3.º escalão, neste Gabinete, nos termos dos artigos 
4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015 (Regime do contrato de tra-
balho nos serviços públicos), a partir de 2 de Março de 2023.

Por despachos do chefe deste Gabinete, de 9 de Janeiro de 
2023:

Sin Cheong Fai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
deste Gabinete, progredindo para motorista de ligeiros, 9.º 
escalão, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), e 3, da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
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聲 明
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12/2015

Maria Manuela Barata Gonçalves Gorgueira

–––––––

 

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

批 示 摘 錄

14/2016

12/2015

serviços públicos), conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos serviços 
públicos), a partir de 18 de Dezembro de 2022.

Wong Lai Seong, adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, deste 
Gabinete — alterado o contrato administrativo de provimento 
de longa duração para contrato administrativo de provimento 
sem termo, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.os 2, alínea 
2), e 3, da Lei n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho 
nos serviços públicos), a partir de 19 de Dezembro de 2022.

Man Hio U, técnica superior assessora principal, 3.º escalão, 
deste Gabinete — alterado o contrato administrativo de pro-
vimento para contrato administrativo de provimento de longa 
duração, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.os 2, alínea 1), 
e 3, da Lei n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos 
serviços públicos), a partir de 20 de Dezembro de 2022.

Chan Victor Koo — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo, 
deste Gabinete, progredindo para motorista de ligeiros, 6.º 
escalão, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), e 3, da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos serviços 
públicos), a partir de 29 de Dezembro de 2022.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Chiang Mei Iok, auxi-
liar, 5.º escalão, em regime de contrato administrativo de provi-
mento sem termo, deste Gabinete, cessou as suas funções, por 
atingir o limite de idade, nos termos do artigo 44.º, n.os 1, alínea 
c), e 2, do ETAPM, vigente, conjugado com o artigo 15.º, alínea 
1), da Lei n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos ser-
viços públicos), a partir de 14 de Janeiro de 2023.

— Para os devidos efeitos se declara que Maria Manuela 
Barata Gonçalves Gorgueira, escrivã do Ministério Público 
principal, 3.º escalão, em regime de contrato individual de tra-
balho, deste Gabinete, cessou as suas funções, a seu pedido, a 
partir de 17 de Janeiro de 2023.

–––––––

Gabinete do Procurador, aos 11 de Janeiro de 2023. — O 
Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Extractos de despachos

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 20 de 
Outubro de 2022: 

Hong Ka Wo — provido em regime de contrato administrativo 
de provimento, pelo período experimental de seis meses, 
para exercer funções de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, índice 430, área de informática (infraestruturas 
de redes), neste Gabinete, nos termos do artigo 42.º do 
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Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), vigente, e dos artigos 4.º e 5.º da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), vigente, a partir de 5 de Dezembro de 2022.

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 7 de 
Dezembro de 2022: 

Iao Hin Chit — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como coordenador-adjunto do Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais, nos termos das disposições 
conjugadas do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) 
e do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de 
direcção e chefia), e do n.º 4 do Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 83/2007, por possuir experiência e capacidade 
profissional adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 13 de Março de 2023.

Por despacho do coordenador, de 7 de Dezembro de 2022:

Chong Sut I — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento progredindo para 
técnica superior assessora, 3.º escalão, índice 650, neste 
Gabinete, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), vigente, e 
conjugado com os artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), e 97.º, n.º 6, do ETAPM, vigente, a partir 
de 7 de Dezembro de 2022.

–––––––

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 10 de 
Janeiro de 2023. — O Coordenador do Gabinete, substituto, 
Iao Hin Chit.

GABINETE PARA O PLANEAMENTO DA SUPERVISÃO 

DOS ACTIVOS PÚBLICOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da coordenadora deste Gabinete, de 9 de 
Janeiro de 2023: 

Fong Ka Pou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento para o exercício 
de funções neste Gabinete, ascendendo a técnico superior 
assessor principal, 1.º escalão, índice 660, nos termos do artigo 
14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), em vigor, 
e do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Con-
trato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho no Boletim 
Oficial da RAEM.

–––––––

Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos 
da Região Administrativa Especial de Macau, aos 11 de Janeiro de 
2023. — A Coordenadora do Gabinete, Chan Hoi Fan.
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法 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

14/2009

a

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 11 de Novembro de 2022:

Ian Hio Cheng e Lam Chi Fong — nomeados, provisoriamente, 
técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, área de gestão 
e administração pública, do quadro do pessoal destes Servi-
ços, nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, e 22.º, n.º 1, do ETAPM, em vigor.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Publica, 
aos 5 de Janeiro de 2023. — O Director dos Serviços, Kou 
Peng Kuan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos do então director destes Serviços, de 7 de 
Dezembro de 2022:

Li Xiaosheng, Fang Sam Neng, Leong Nga Man, Sou I Fong, 
Mak Pou Sam, Wan Im Ian e Tai Fai Wa, adjuntos-técnicos 
de 2.ª classe, 1.º escalão, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento, destes Serviços — renovados 
os contratos, pelo período de seis meses, nos termos do artigo 
6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos), a partir de 27 de Dezembro de 
2022 para o primeiro e segundo, 4 de Janeiro de 2023 para a 
terceira e quarta, 12 de Janeiro de 2023 para a quinta e sexta 
e 25 de Janeiro de 2023 para o último.

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

Leong Chou Lun, Chao Fan Pan e Ip Sun Pui, técnicos supe-
riores de 2.ª classe, 1.º escalão, providos em regime de con-
trato administrativo de provimento, destes Serviços — renova-
dos os contratos, pelo período de seis meses, nos termos do 
artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 1 de Fevereiro 
de 2023.

Por despacho do signatário, de 10 de Janeiro de 2023:

Tam Chon Meng, técnico superior de 1.ª classe, 2.º escalão, 
área jurídica — nomeado, definitivamente, técnico superior 
principal, 1.º escalão, 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 12 de 
Janeiro de 2023. — O Director dos Serviços, substituto, Lou 
Soi Cheong.
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市 政 署

批 示 摘 錄

14/2009 12/2015

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do director, substituto, dos Serviços, de 13 
de Dezembro de 2022: 

Wan Sok I — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo progre-
dindo para adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, índice 
430, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conju-
gado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 11 
de Dezembro de 2022.

David Carlos Santos Almeida — renovado o seu contrato ad-
ministrativo de provimento, pelo período de um ano, como 
auxiliar, 3.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 16 de 
Fevereiro de 2023.

Cheong Sou Peng — renovado o seu contrato administrativo 
de provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como auxiliar, 3.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos 
artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 18 de Fevereiro de 2023.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Maria João da Silva 
Gaspar, assistente técnica administrativa especialista principal, 
4.º escalão, do quadro do pessoal destes Serviços, desligada do 
serviço, para efeitos de aposentação voluntária, nos termos do 
artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir de 3 
de Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 9 de Janeiro de 
2023. — A Directora dos Serviços, substituta, Lo Ping Heng.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extractos de despachos

Por despacho da vice-presidente do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais deste Instituto, 
de 4 de Novembro de 2022 e presente na sessão realiza-
da em 11 do mesmo mês:

Chao Chun, motorista de ligeiros, 6.º escalão, do DOI — res-
cindido, a seu pedido, o respectivo contrato administrativo 
de provimento, a partir de 1 de Fevereiro de 2023.

Por despachos da vice-presidente do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais deste Instituto, 
de 7 de Novembro de 2022 e presentes na sessão realizada 
em 11 do mesmo mês:

Os trabalhadores abaixo mencionados, do DHAL, providos 
em regime de contrato administrativo de provimento — 
autorizadas as alterações de escalão, nos termos dos artigos 
13.º da Lei n.º 14/2009 e 4.º da Lei n.º 12/2015:
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Roberto da Lúcia Pereirinha, assistente técnico administra-
tivo especialista principal, 2.º escalão, índice 355, a partir de 21 
de Novembro de 2022;

Fok Kuong, motorista de ligeiros, 8.º escalão, índice 260, a 
partir de 29 de Novembro de 2022.

Por despacho do presidente do Conselho de Administra-
ção para os Assuntos Municipais deste Instituto, de 8 
de Novembro de 2022 e presente na sessão realizada em 
11 do mesmo mês:

Leong Chon Fai, motorista de pesados, 5.º escalão, do DGF, 
provido em regime de contrato administrativo de provimento 
— alterado para o 6.º escalão, índice 240, a partir de 26 de 
Novembro de 2022, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009 
e 4.º da Lei n.º 12/2015.

Por despacho da presidente do Conselho de Administra-
ção para os Assuntos Municipais, substituta, deste Ins-
tituto, de 29 de Novembro de 2022 e presente na sessão 
realizada em 2 de Dezembro do mesmo ano:

Chong Wang Fai, operário qualificado, 8.º escalão, do DIS, 
provido em regime de contrato administrativo de provimento 
— alterado para o 9.º escalão, índice 280, a partir de 21 
de Dezembro de 2022, nos termos dos artigos 13.º da Lei 
n.º 14/2009 e 4.º da Lei n.º 12/2015.

Por despacho da presidente do Conselho de Administra-
ção para os Assuntos Municipais, substituta, deste Ins-
tituto, de 1 de Dezembro de 2022 e presente na sessão 
realizada em 2 do mesmo mês:

U Son Tat, motorista de ligeiros, 5.º escalão, do DZVJ, pro-
vido em regime de contrato administrativo de provimento 
— alterado para o 6.º escalão, índice 220, a partir de 16 de 
Dezembro de 2022, nos termos dos artigos 13.º da Lei 
n.º 14/2009 e 4.º da Lei n.º 12/2015.

Por despacho da presidente do Conselho de Administra-
ção para os Assuntos Municipais, substituta, deste Ins-
tituto, de 6 de Dezembro de 2022 e presente na sessão 
realizada em 9 do mesmo mês:

Lei Kam Chin, auxiliar, 10.º escalão, do DZVJ — rescindido, 
a seu pedido, o respectivo contrato administrativo de provi-
mento, a partir de 30 de Janeiro de 2023.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 16 de Dezembro de 2022 e presente 
na sessão do Conselho de Administração para os Assuntos 
Municipais do IAM realizada em 23 de Dezembro de 
2022:

Albino de Campos Pereira — provido em regime de contrato 
administrativo de provimento, pelo período de um ano, para 
exercer funções de técnico superior assessor principal, 4.º 
escalão, índice 735, neste Instituto, nos termos do n.º 3 do 
artigo 20.º da Lei n.º 9/2018, do artigo 54.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, do artigo 4.º, alínea 5) do n.º 3 
do artigo 5.º e n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 1 de Janeiro de 2023.
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Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Albino de Campos 
Pereira, cessou, automaticamente, no termo do seu prazo, a 
comissão de serviço como chefe do Departamento de Inspecção 
e Sanidade deste Instituto, nos termos da alínea 1) do n.º 1 do 
artigo 17.º da Lei n.º 15/2009, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 11 de Janeiro de 
2023. — A Administradora do Conselho de Administração 
para os Assuntos Municipais, To Sok I.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 3 de Janeiro de 2023:

1. Lau Pou Keong, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-
tor 119512 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligado 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 Decre-
to-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 13 
de Dezembro de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Cheng Wai Yin, viúva de Tong Hon Chun, que foi auxiliar, 
aposentado da então Direcção dos Serviços de Economia, 
com o número de subscritor 36927 do Regime de Aposenta-
ção e Sobrevivência — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 
27 de Outubro de 2022, uma pensão mensal a que correspon-
de o índice 70 correspondente a 50% da pensão do falecido, 
nos termos do artigo 264.º, n.º 4, conjugado com o artigo 271.º, 
n.os 1 e 10, do ETAPM, em vigor, a que acresce o montante 
relativo a 50% dos 6 prémios de antiguidade do mesmo, nos 
termos do artigo 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refe-
re o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 6 de Janeiro de 2023:

1. Lok Kuok Hei, inspector assessor, 2.º escalão, da Direcção dos 
Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, com 
o número de subscritor 124036 do Regime de Aposentação e 
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Sobrevivência, desligado do serviço de acordo com o artigo 
262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposenta-
ção por limite de idade — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, 
do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 1 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 395 da tabela em vigor, calculada nos termos do ar-
tigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos 
do referido estatuto, por contar 28 anos de serviço, acrescida 
do montante relativo a 5 prémios de antiguidade, nos termos 
dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se 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. Kam Chi Wai, chefe de divisão, do Instituto para os Assuntos 
Municipais, com o número de subscritor 172111 do Regime 
de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de 
acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em 
vigor, ou seja, aposentação por limite de idade — fixada, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 
de Novembro, com início em 28 de Dezembro de 2022, uma 
pensão mensal correspondente ao índice 445 da tabela em 
vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conju-
gado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, 
por contar 23 anos de serviço, acrescida do montante rela-
tivo 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.

1. Ho Chu Wa, verificador principal alfandegário, 4.º escalão, 
dos Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 
110485 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 3 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 290 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 31 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Maria João da Silva Gaspar, assistente técnica administrativa 
especialista principal, 4.º escalão, da Direcção dos Serviços 
de Identificação, com o número de subscritor 83526 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 — fi-
xada, com início em 3 de Janeiro de 2023, uma pensão men-
sal correspondente ao índice 385 da tabela em vigor, calcu-
lada 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 refere o artigo 1.º da Lei 
n.º 1/2014.
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2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Wu Chi Hong, verificador de primeira alfandegário, 4.º esca-
lão, dos Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 
105198 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 3 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 265 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 32 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Tam In Man, intendente alfandegária, 2.º escalão, dos Servi-
ços de Alfândega, exercendo em comissão de serviço as fun-
ções de assessor, com o número de subscritor 87203 do Re-
gime 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 — fixa-
da, com início em 3 de Janeiro de 2023, um valor da pensão 
mensal MOP 87 087,00, calculada nos termos do artigo 264.º, 
n.os 1 e última parte do n.º 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 anti-
guidade, 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. Lei Vo Fat, meteorologista operacional especialista princi-
pal, 4.º escalão, da Direcção dos Serviços Meteorológicos e 
Geofísicos, com o número de subscritor 106461 do Regime 
de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acor-
do com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, 
ou seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 
de Novembro, com início em 3 de Janeiro de 2023, uma pen-
são mensal correspondente ao índice 415 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 32 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. Maria do Ceu Dourado Amorim da Silva Hung, intérprete-
-tradutora assessora, 4.º escalão, da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos da Sede do Governo, com o número de 
subscritor 102741 do Regime de Aposentação e Sobrevivên-
cia, desligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, 
alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação volun-
tária por declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, 
do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com iní-
cio em 3 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
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dente ao índice 590 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 32 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 despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 9 de Janeiro de 2023:

1. Ao Ieong Man Pio, técnico superior assessor principal, 1.º 
escalão, da Direcção dos Serviços para os Assuntos Labo-
rais, com o número de subscritor 105910 do Regime de Apo-
sentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo 
com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou 
seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 
30 de Novembro, com início em 3 de Janeiro de 2023, uma 
pensão mensal correspondente ao índice 510 da tabela em 
vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conju-
gado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, 
por contar 31 anos de serviço, acrescida do montante rela-
tivo 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. Cheong Tak Wa, distribuidor postal, 9.º escalão, da Direc-
ção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, com 
o número de subscritor 111074 do Regime de Aposentação e 
Sobrevivência, desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, 
n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 
voluntária por declaração — fixada, nos termos do artigo 
1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, 
com início em 3 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 225 da tabela em vigor, calculada 
nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 
265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 30 anos 
de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de 
antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 
e da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Lam Sao Va, viúva de Lei Kuoc Fu João, que foi operário 
qualificado, aposentado do então Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais, com o número de subscritor 60542 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência — fixada, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 
30 de Novembro, com início em 31 de Outubro de 2022, 
uma pensão mensal a que corresponde o índice 120 corres-
pondente a 50% da pensão do falecido, nos termos do arti-
go 264.º, n.º 4, conjugado com o artigo 271.º, n.os 1 e 10, do 
ETAPM, em vigor, a que acresce o montante relativo a 50% 
dos 7 prémios de antiguidade do mesmo, nos termos do arti-
go 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º 
da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na tota-
lidade, ao Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau.
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1. Vong Ngan In, verificadora de primeira alfandegária, 4.º es-
calão, dos Serviços de Alfândega, com o número de subscri-
tor 110825 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, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 3 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Tam Chon Weng, técnico superior assessor principal, 4.º 
escalão, da Direcção dos Serviços de Administração e Fun-
ção Pública, exercendo em comissão de serviço o cargo de 
chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau, em 
Lisboa, com o número de subscritor 109932 do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acor-
do com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, 
ou seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, 
nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 
30 de Novembro, com início em 20 de Dezembro de 2022, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 880 da tabela 
em vigor, calculada nos termos do artigo 38.º, n.º 1, alínea 
1), da Lei n.º 8/2006 – Regime de Previdência dos Traba-
lhadores dos Serviços Públicos, e 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 32 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.

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 5 de Janeiro de 2023:

Tam Vai Meng, operário qualificado da Polícia Judiciária, com 
o número de contribuinte 6014249, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 17 de Novembro de 2022, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 3), da Lei n.º 8/2006, em 
vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no 
âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% 
dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais», da 
«Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta Espe-
cial», nos termos dos artigos 14.º, n.os 1 e 2, e 39.º, n.º 6, do 
mesmo diploma.

Carlos Joaquim de Jesus Ribeiro da Silva, escriturário-dactiló-
grafo da Direcção dos Serviços de Finanças, com o número 
de contribuinte 6014575, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 10 de Dezembro 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 
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do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos 
saldos da «Conta das Contribuições Individuais», da «Conta 
das Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por 
completar 34 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do 
mesmo diploma.

Leong Choi Iong, auxiliar da Direcção dos Serviços de Turismo, 
com o número de contribuinte 6030627, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 6 de Dezembro de 2022, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, 
em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito 
no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 
100% dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais», 
da «Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta 
Especial», por completar 34 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 
e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Chao Son Kam, motorista de l igeiros do Instituto para 
os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 
6034339, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 3 de Dezembro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de 
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais» e da «Conta Especial», e 85% 
do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 
completar 20 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do 
mesmo diploma.

Ieong Tek Un, operário qualificado do Instituto para os Assuntos 
Municipais, com o número de contribuinte 6036692, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 2 
de Dezembro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alí-
nea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de 
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Pre-
vidência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 
das Contri buições Individuais» e da «Conta Especial», e 
85% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 20 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, 
do mesmo diploma.

Chan Sio Lin, inspectora da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais, com o número de contribuinte 6048496, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 14 de 
Dezembro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei 
n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a que 
tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-
pondentes a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 
Individuais» e 73% do saldo da «Conta das Contribuições 
da RAEM», por completar 16 anos de tempo de contribui-
ção no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, 
n.º 1, do mesmo diploma; e determinado não ter a mesma 
direito ao saldo da «Conta Especial», nos termos do artigo 
40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, por o motivo de cancelamento 
da inscrição não corresponder ao estipulado no artigo 7.º, 
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, em vigor.

Giorgio Erick Sinedino de Araujo, técnico superior do 
Gabinete do Chefe do Executivo, com o número de con-
tribuinte 6171700, cancelada a inscrição no Regime de 
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Previdência em 20 de Dezembro de 2022, nos termos do 
artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as 
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 
Previdência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta 
das Contribuições Individuais» e 25% do saldo da «Conta 
das Contribuições da RAEM», por completar 8 anos de 
tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 
termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Maria Betânia Martins Nunes, docente do ensino secundário 
de nível 1 da Direcção dos Serviços de Educação e de Desen-
volvimento da Juventude, com o número de contribuinte 
6243140, cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 
3 de Dezembro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da 
Lei n.º 8/2006, em vigor — fixada a taxa de reversão a que 
tem direito no âmbito do Regime de Previdência, correspon-
dente a 100% do saldo da «Conta das Contribuições Indivi-
duais» e sem direito ao saldo da «Conta das Contribuições 
da RAEM», por contar menos de 5 anos de tempo de con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 
14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Chan Hong Kei, técnica superior dos Serviços de Apoio à 
Assembleia Legislativa, com o número de contribuinte 
6251836, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 10 de Dezembro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da 
Lei n.º 8/2006, em vigor — fixada a taxa de reversão a que 
tem direito no âmbito do Regime de Previdência, correspon-
dente a 100% do saldo da «Conta das Contribuições Indivi-
duais» e sem direito ao saldo da «Conta das Contribuições 
da RAEM», por contar menos de 5 anos de tempo de con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 
14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 6 de Janeiro de 2023:

Chan Iok Kuan, técnico superior do Instituto para os Assuntos 
Municipais, com o número de contribuinte 3012114, cance-
lada a inscrição no Regime de Previdência em 9 de Dezem-
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, corres-
pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 
Individuais» e da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 37 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Ku Lou Lai, assistente técnica administrativa da Direcção dos 
Serviços de Cartografia e Cadastro, com o número de con-
tribuinte 6027308, cancelada a inscrição no Regime de Pre-
vidência em 12 de Dezembro de 2022, nos termos do artigo 
13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as 
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 
Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 
das Contribuições Individuais», da «Conta das Contribui-
ções da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 28 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo 
diploma.

Ng Wa Heng, auxiliar da Direcção dos Serviços de Cartografia 
e Cadastro, com o número de contribuinte 6027499, cance-
lada a inscrição no Regime de Previdência em 4 de Dezem-
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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, corres-
pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 
Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» e da 
«Conta Especial», por completar 26 anos de tempo de con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 
14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Wong Weng Heng, auxiliar do Instituto para os Assuntos 
Municipais, com o número de contribuinte 6054453, can-
celada a inscrição no Regime de Previdência em 10 de 
Dezembro 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 rever-
são a que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, 
correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contri-
buições Individuais» e da «Conta Especial», e 85% do saldo 
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 20 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do mesmo 
diploma.

Kuan Keng Io, auxiliar da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos da Sede do Governo, com o número de contri-
buinte 6206938, cancelada a inscrição no Regime de Previ-
dência em 27 de Dezembro de 2022, nos termos do artigo 
13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as 
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 
Previdência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta 
das Contribuições Individuais» e 25% do saldo da «Conta 
das Contribuições da RAEM», por completar 6 anos de 
tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Chen Yi-fan, professora adjunta visitante do Instituto de 
Formação Turística de Macau, com o número de contribuinte 
6252271, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 19 de Dezembro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da 
Lei n.º 8/2006, em vigor — fixada a taxa de reversão a que 
tem direito no âmbito do Regime de Previdência, correspon-
dente a 100% do saldo da «Conta das Contribuições Indivi-
duais» e sem direito ao saldo da «Conta das Contribuições 
da RAEM», por contar menos de 5 anos de tempo de con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 
14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Ku Chon Tong, técnico superior da Direcção dos Serviços 
Correccionais, com o número de contribuinte 6269425, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 18 de 
Dezembro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei 
n.º 8/2006, em vigor — fixada a taxa de reversão a que tem 
direito no âmbito do Regime de Previdência, correspondente 
a 100% do saldo da «Conta das Contribuições Indivi duais» 
e sem direito ao saldo da «Conta das Contribuições da 
RAEM», por contar menos de 5 anos de tempo de contri-
buição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, 
n.º 1, do mesmo diploma.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 9 de Janeiro de 2023:

Lam Kin Wa, operário qualificado da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego, com o número de contribuinte 
6036625, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 26 de Dezembro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
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聲 明

–––––––

 

法 律 及 司 法 培 訓 中 心

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

–––––––

 Manuel Marcelino Escovar Trigo

印 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

280

alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de 
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais» e da «Conta Especial», e 85% 
do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 
completar 20 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do 
mesmo diploma.

Declaração

Chao Chio, rescindido, a seu pedido, o contrato administrati-
vo de provimento sem termo como técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, neste Fundo, a partir de 16 de Janeiro de 2023.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 13 de Janeiro de 2023. — A Presidente 
do Conselho de Administração, Diana Maria Vital Costa.

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 3 de Janeiro de 2023:

Cheng Wai Yan Tina — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como subdirectora do Centro de Formação 
Jurídica e Judiciária, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
por possuir experiência e capacidade profissional adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 6 de Fevereiro de 
2023. 

–––––––

Centro de Formação Jurídica e Judiciária, aos 5 de Janeiro 
de 2023. — O Director, Manuel Marcelino Escovar Trigo.

IMPRENSA OFICIAL

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 4 de Janeiro de 2023:

Kuok Tek Chao, operário qualificado, 8.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, desta 
Imprensa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato com referência à categoria de operário qualificado, 9.º 
escalão, índice 280, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), 
e 3, da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos», conjugado com o artigo 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», a partir de 27 de Dezembro de 2022.
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Fu Hoi On, técnico auxiliar de informática especialista prin-
cipal, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo de 
provimento sem termo, desta Imprensa — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência à 
categoria de técnico auxiliar de informática especialista 
principal, 2.º escalão, índice 410, nos termos do artigo 13.º, 
n.os 1, alínea 1), e 3, da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos», conjugado com o 
artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 18 de Dezembro 
de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 5 de Janeiro de 2023:

Jorge Paulo do Rego Pestana dos Santos — renovada a comissão 
de serviço, pelo período de seis meses, como chefe da Secção 
de Contabilidade e Património, nos termos dos artigos 5.º 
da Lei n.º 15/2009 «Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia», e 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 «Disposições complementares 
do estatuto do pessoal de direcção e chefia», por possuir 
capacidade de gestão e experiência profissional adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 2 de Março de 
2023. 

–––––––

Imprensa Oficial, aos 9 de Janeiro de 2023. — A Administradora, 
Leong Pou Ieng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 9 de Dezembro de 2022:

Chan Weng Tat — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Departamento de Comércio 
Externo e de Cooperação Económica destes Serviços, 
nos termos do artigo 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, a partir de 31 de Janeiro de 2023, por possuir 
competência profissional e experiência adequadas para o 
exercício das suas funções.

Yau Yun Wah — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Departamento de Desenvolvi-
mento das Actividades Económicas destes Serviços, nos termos 
do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a 
partir de 31 de Janeiro de 2023, por possuir competência 
profissional e experiência adequadas para o exercício das 
suas funções.

Che Weng Keong — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Departamento de Tecnologia 
destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Fevereiro de 
2023, por possuir competência profissional e experiência 
adequadas para o exercício das suas funções.

14/2009

12/2015

410

15/2009

26/2009

–––––––

 

經 濟 及 科 技 發 展 局

批 示 摘 錄

26/2009

26/2009

26/2009
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祖 26/2009

26/2009

26/2009

26/2009

12/2015

–––––––

 

財 政 局

澳門特別行政區

與

榮興彩票有限公司簽署之公證合同摘錄

經營中式彩票特許公證合同的附加合同

2022 12 23 401A

66 67 1990 8 24

279 15 21

Chan Chou Weng — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe da Divisão de Aplicação 
Tecnológica e de Apoio destes Serviços, nos termos do artigo 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 
1 de Fevereiro de 2023, por possuir competência profissional 
e experiência adequadas para o exercício das suas funções.

Chiu Weng Ieng — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Registo de Marcas 
destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Fevereiro de 
2023, por possuir competência profissional e experiência 
adequadas para o exercício das suas funções.

Choi Sao Leng — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Licenciamento e de 
Supervisão destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de 
Fevereiro de 2023, por possuir competência profissional e 
experiência adequadas para o exercício das suas funções.

Leung Antonio — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe da Divisão Administrativa 
e Financeira destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 31 de 
Janeiro de 2023, por possuir competência profissional e 
experiência adequadas para o exercício das suas funções.

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

Lao Ka Fai, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão destes 
Serviços — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, para exercer as mesmas 
funções, nos termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 18 de Janeiro de 2023.

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

Iam Sit Fei, Tang I Lam e Tang Weng Sam, técnicos superiores 
de 1.ª classe, 1.º escalão, área jurídica, de nomeação provisória, 
destes Serviços — nomeados, definitivamente, para os 
mesmos lugares, nos termos do artigo 22.º, n.º 5, do ETAPM, 
em vigor, a partir de 6 de Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico, aos 9 de Janeiro de 2023. — O Director dos Serviços, 
Tai Kin Ip.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extracto do Contrato entre a Região Administrativa 
Especial de Macau

e
Sociedade de Lotarias Wing Hing, Limitada

Contrato Adicional ao Contrato de Concessão 
para a Exploração de Lotarias Chinesas

Certifico que por contrato de 23 de Dezembro de 2022, la-
vrado de folhas 66 a 67 do Livro 401A da Divisão de Notariado 
da Direcção dos Serviços de Finanças, foi alterado o «Contrato 



N.º 3 — 18-1-2023 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 501

2021 12

30 390A 132 133

2023 1 1 2023 12

31

MOP 500,000.00 2023

12 31

2023 1 1

 

批 示 摘 錄

87/89/M

a

4/2017 14/2009

12/2015

275

de Concessão, em regime de exclusivo, da exploração no Ter-
ritório de Macau de Lotarias Chinesas», de 24 de Agosto de 
1990, lavrada a folhas 15 a 21 do Livro 279, revisto ultimamen-
te por contrato de 30 de Dezembro de 2021, lavrado de folhas 
132 a 133 do Livro 390A, todos da mesma Divisão de Notaria-
do, passando a ter a seguinte redacção:

«Cláusula 1.ª

O Contrato de Concessão para a Exploração de Lotarias 
Chinesas é prorrogado desde 1 de Janeiro de 2023, cessando os 
seus efeitos em 31 de Dezembro de 2023.

Cláusula 2.ª 

Como contrapartida da prorrogação do contrato de conces-
são até 31 de Dezembro de 2023, a concessionária fica obrigada 
a pagar à concedente um prémio anual no valor de quinhentas 
mil patacas (MOP 500 000,00), sem prejuízo de outros paga-
mentos ou obrigações, previstos no referido contrato.

Cláusula 3.ª

As restantes cláusulas do contrato de concessão mantêm-se 
inalteradas.

Cláusula 4.ª

O presente contrato adicional entra em vigor em 1 de Janeiro 
de 2023.»

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 5 de Janeiro de 2023. 
— A Notária Privativa, Ho Im Mei.

Extractos de despachos

Por despacho do director dos Serviços, de 28 de Setembro 
de 2022:

Kong Fu Va — exonerado, a seu pedido, do cargo de adjunto-
-técnico especialista principal, 3.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico do quadro destes Serviços, ao abrigo da alí-
nea a) do n.º 1 do artigo 44.º do ETAPM, vigente, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir 
de 26 de Janeiro de 2023.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 18 de 
Novembro de 2022:

Lao Ka Pou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento de longa duração, 
passando a vencer pelo índice 275, correspondente à catego-
ria de adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, nestes Servi-
ços, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de 
Novembro de 2022.
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聲 明

c 12/2015

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 5 de 
Dezembro de 2022:

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

Chan Mei, para técnico especialista, 2.º escalão, índice 525, a 
partir de 2 de Dezembro de 2022;

Io Man Meng, para técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 
420, a partir de 2 de Dezembro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 5 de Janeiro 
de 2023:

Chong Leong Wai e Lai I Ha — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 
sem termo com referência à categoria de técnico superior 
assessor principal, 1.º escalão, índice 660, nestes Serviços, 
nos termos dos artigos 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015.

Madalena Tcheong — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
com referência à categoria de intérprete-tradutor assessor, 1.º 
escalão, índice 675, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
14.º e 27.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º 
da Lei n.º 12/2015.

Por despachos do director dos Serviços, de 11 de Janeiro 
de 2023:

Ng Sut In e Rebeca dos Santos Lopes — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento sem termo com referência à categoria de técnico 
superior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Ho Sok Chong, técnico 
superior assessor principal, 2.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo destes Serviços, res-
cindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos termos do 
artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado com 
o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 12 de Janeiro 
de 2023.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de despachos

Por despacho da directora destes Serviços, de 15 de 
Novembro de 2022:

Wong Hou Lim, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, destes Serviços — nomeado, definiti-
vamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.os 3 
e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 13 de Janeiro de 2023.

Por despacho da directora destes Serviços, de 6 de Janeiro 
de 2023:

Cheong Mei Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento com referên-
cia à categoria de auxiliar, 4.º escalão, índice 140, nestes Ser-
viços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, 
conjugado com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei   
n.º 14/2009, vigente, a partir de 30 de Dezembro de 2022, ao 
abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despacho do director destes Serviços, substituto, de 9 
de Janeiro de 2023:

Ho Veng Lon — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento ascendendo a 
adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, índice 400, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, 
e 17.º e 18.º da Lei n.º 14/2009, vigente, e artigo 4.º, n.º 2, da 
Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Sun Wa, assistente 
técnico administrativo especialista principal, 4.º escalão, do 
quadro de pessoal destes Serviços, cessou todas as funções 
nestes Serviços, a partir de 6 de Janeiro de 2023, por motivo de 
aposentação voluntária.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 12 de Janeiro de 
2023. — O Director dos Serviços, substituto, Cheng Wai Tong.

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 8 de Novembro de 2022:

Leong Wai Kei, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, desta 
Direcção de Serviços, em regime de contrato administrativo 
de provimento — autorizado a continuar a exercer funções 

旅 遊 局

批 示 摘 錄

12/2015

14/2009

57/99/M

140

14/2009

12/2015

21/2021

14/2016

400

聲 明

–––––––

 

博 彩 監 察 協 調 局

批 示 摘 錄

 

12/2015
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12/2015

12/2015

12/2015

 

12/2015

–––––––

 

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

nesta Direcção de Serviços, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período de um ano, nos termos 
dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 20 de Janeiro de 2023.

Leong Avelino Zito, assistente técnico administrativo espe-
cialista, 3.º escalão, desta Direcção de Serviços, em regime 
de contrato administrativo de provimento de longa duração 
— autorizado a continuar a exercer funções nesta Direcção 
de Serviços, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de três anos, nos termos dos artigos 
4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, a partir de 21 de 
Janeiro de 2023. 

Agurtzane Azpiazu Cordeiro, assistente técnico administrati-
vo especialista, 3.º escalão, desta Direcção de Serviços, em 
regime de contrato administrativo de provimento de longa 
duração — autorizado a continuar a exercer funções nesta 
Direcção de Serviços, em regime de contrato administrativo 
de provimento, pelo período de três anos, nos termos dos 
artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 24 de Janeiro de 2023. 

Luis Filipe Dias Martins Morais Borges, assistente técnico 
administrativo principal, 2.º escalão, desta Direcção de Servi-
ços, em regime de contrato administrativo de provimento de 
longa duração — autorizado a continuar a exercer funções 
nesta Direcção de Serviços, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período de três anos, nos termos 
dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 19 de Janeiro de 2023.

Por despacho do signatário, de 9 de Novembro de 2022:

Lam Chin Wai, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, desta 
Direcção de Serviços, em regime de contrato administrativo de 
provimento (período experimental) — autorizado a continuar 
a exercer funções nesta Direcção de Serviços, em regime de 
contrato administrativo de provimento, pelo período de um 
ano, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 11 de Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 10 de 
Janeiro de 2023. — O Director, Adriano Marques Ho.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

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

Lou Sio Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 2.ª do 
seu contrato administrativo de provimento para o contrato 
administrativo de provimento de longa duração, pelo pe-
ríodo de três anos, com referência à categoria de auxiliar, 2.º 
escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2, 
alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 11 de Dezembro 
de 2022.
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14 / 2 0 0 9

12/2015

120

4/2017 14/2009

a

聲 明

–––––––

 

Por despacho do director, substituto, destes Serviços, de 
30 de Dezembro de 2022:

Lau Kin Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento para auxiliar, 2.º 
escalão, índice 120, nestes Serviços, nos termos do artigo 
13.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 14/2009, conjugado com o 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 28 de Dezembro de 
2022.

Por despacho do signatário, de 6 de Janeiro de 2023:

Lam Meng Po, técnico superior de 2.a classe, 2.º escalão — 
nomeado, definitivamente, técnico superior de 1.a classe, 1.º 
escalão, 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, alte-
rada pela Lei n.º 4/2017, e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, 
vigente.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chao Kin Pan, adjun-
to-técnico especialista, 1.º escalão, de nomeação definitiva, 
destes Serviços, cessa funções, a seu pedido, a partir de 9 de 
Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 11 de 
Janeiro de 2023. — O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 4 de Janeiro de 2023:

Lam Lai Seong, técnica superior de 1.ª classe, 2.º escalão — 
nomeada, definitivamente, técnica superior principal, 1.º 
escalão, índice 540, do grupo de pessoal técnico superior 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.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Ip Kam Weng, técnico 
superior assessor, 1.º escalão, nomeação definitiva, destes Ser-
viços, cessará a requisição na Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública, no termo do seu prazo, regressando 
para exercer funções destes Serviços, a partir de 4 de Janeiro 
de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 9 
de Janeiro de 2023. — O Director dos Serviços, Ieong Meng 
Chao.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extracto de despacho

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 003/2023, 
de 10 de Janeiro de 2023:

Os oficiais abaixo indicados — nomeados, em comissão de 
serviço, para os cargos de chefia das subunidades orgânicas 
do Corpo de Polícia de Segurança Pública, pelo período de 
um ano, nos termos dos artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018, 3.º, 
45.º, 46.º e 47.º do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 20/2022, 
31.º da Lei n.º 13/2021, 2.º, n.º 3, 5.º e 17.º, n.º 1, alínea 2), da 
Lei n.º 15/2009, e 3.º, n.os 1 e 2, e 7.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 26/2009, a partir de 15 de Janeiro de 2023:

Posto Número Nome Cargo de Chefia

Intendente 101971 Lei Chong Man Comandante do 
Depar tamento 
Policial de Macau

Intendente 107971 Lei Chi Fai Director da Escola 
de Polícia

Intendente 108971 Kong Wai Chon Chefe do Depar-
tamento de Trân-
sito

統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

a

540

聲 明

–––––––

 

治 安 警 察 局

批 示 摘 錄

003/2023

14/2018 20/2022

34/2018

13/2021

15/2009

26/2009

2023 1 15

職位 編號 姓名 主管職位

101971

107971

108971
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職位 編號 姓名 主管職位

144891

103951

182901

102031

103961 

209111 

109021 

205111 

207111 

211111

101131 

102131 

100131 

198050 

146061 

15/2009

Posto Número Nome Cargo de Chefia

Intendente 144891 Cheang Chon 
Hei

Chefe do Depar-
tamento de Infor-
mações

Intendente 103951 Ngai Soi Pan Comandante da 
Unidade Especial 
de Polícia

Intendente 182901 Ho Sio Meng Comandante do 
De par tamento 
Policial das Ilhas

Intendente 102031 Wong Kim
Hong

Chefe do Depar-
ta mento de Con-
trolo Fronteiriço

Subintendente 103961 Cheang Seng 
Lon

Chefe da Divisão 
Policial das Zonas 
Sul e Oeste

Subintendente 209111 Mui Kin Meng Chefe da Divisão 
de Controlo Fron-
teiriço Marítimo 
e Aéreo

Subintendente 109021 Lao Kun Seng Chefe da Divisão 
de Formação e 
Ensino

Subintendente 205111 Cheong Sio Iam Chefe da Divisão 
de Informática

Subintendente 207111 Wong Kei Fong Chefe da Divisão 
de Planeamento 
e Coordenação

Subintendente 211111 Leong Wa Chi Chefe da Divisão 
de Inquéritos de 
Trânsito e Apoio

Subintendente 101131 Wong Chi Wang Chefe da Div i-
são Pol ic ia l de 
Trânsito

Subintendente 102131 Che Hou Fai Chefe da Divisão 
de Tratamento 
de Engenhos Ex-
plosivos e Busca

Subintendente 100131 Lei Ieng Long Chefe da Divisão 
Policial do Aero-
porto

Subintendente 198050 Lo Ka Wai Chefe da Div i-
são de Recursos 
Humanos

Subintendente 146061 Ho Chi Wa Chefe da Div i-
são de Controlo 
Fron t eiriço Ter-
restre

Nos termos do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publicada, 
em anexo, a nota relativa aos fundamentos da nomeação e aos 
currículos académicos e profissionais dos nomeados.
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附件

101971

101971

1997 4 1999 3

1999 3 2013 10

2013 10 2014 10

2014 10 2014 12

2015 1 2017 1

2017 1 2018 1

2018 1 2018 12

2019 1

2019 1 2020 1

2020 1 2021 1

2021 1 15

2001 2010

2003 2005 2006

2014

ANEXO

Fundamentos da nomeação do intendente n.º 101971, Lei 
Chong Man para o cargo de comandante do Departamento 
Policial de Macau do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte do intendente do CPSP n.º 101971, 
Lei Chong Man o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau;

— Licenciatura em Direito pela China University of Political 
Science and Law.

Currículo profissional:

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia (Abril de 1997 — Março de 
1999);

— Chefe do Grupo de Operações Especiais da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia (Março de 1999 — Outubro de 
2013);

— Chefe Substituto da Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia (Outubro de 2013 — Outubro 
de 2014);

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Outubro de 2014 — Dezembro de 2014);

— Chefe da Divisão de Intervenção da Unidade Táctica de 
Intervenção da Polícia (Janeiro de 2015 — Janeiro de 2017);

— Comandante Substituto da Unidade Táctica de Interven-
ção da Polícia (Janeiro de 2017 — Janeiro de 2018);

— Chefe Substituto do Departamento de Trânsito (Janeiro 
de 2018 — Dezembro de 2018);

— Comandante Substituto da Unidade Especial de Polícia 
(Janeiro de 2019);

— Comandante da Unidade Especial de Polícia (Janeiro de 
2019 — Janeiro de 2020);

— Director da Escola de Polícia (Janeiro de 2020 — Janeiro 
de 2021);

— Comandante do Departamento Policial das Ilhas (15 de 
Janeiro de 2021 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (2001 e 2010);

— Concedido pelo Comandante Substituto do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública (2003, 2005 e 2006);

— Concedido pelo Comandante da Unidade Táctica de 
Intervenção de Polícia (2014).
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107971

107971

1997 4 1998 2

1998 2 2002 6

2002 7 2002 10

2002 11 2004 6

2004 7 2004 11

2004 11 2007 6

2007 7 2014 12

2015 1 2016 1

2016 1 2017 1

2017 1 2018 1

2018 1 2018 9

2018 9 2018 12

2019 1 2019 12

Fundamentos da nomeação do intendente n.º 107971, Lei 
Chi Fai para o cargo de Director da Escola de Polícia do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte do intendente do CPSP n.º 107971, 
Lei Chi Fai o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau;

— Licenciatura em Economia pela Jinan University.

Currículo profissional:

— Chefe Adjunto do Comissariado de Operações e Instru-
ção da Unidade Táctica de Intervenção de Polícia (Abril de 
1997 — Fevereiro de 1998);

— Comandante do 4.º Grupo de Intervenção da Divisão de 
Intervenção da Unidade Táctica de Intervenção de Polícia 
(Fevereiro de 1998 — Junho de 2002);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações (Julho de 2002 — Outubro de 
2002);

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia (Novembro de 2002 — Junho 
de 2004);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações (Julho de 2004 — Novembro 
de 2004);

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia (Novembro de 2004 — Junho 
de 2007);

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Julho de 2007 — Dezembro de 2014);

— Prestou serviço no Comissariado de Instrução da Escola 
de Polícia, desempenhando a função de Chefia Funcional 
(Janeiro de 2015 — Janeiro 2016);

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Janeiro de 2016 — Janeiro de 2017);

— Chefe Substituto da Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia (Janeiro de 2017 — Janeiro de 
2018);

— Prestou serviço na Unidade Táctica de Intervenção da 
Polícia, desempenhando a função de Chefia Funcional (Janeiro 
de 2018 — Setembro de 2018);

— Chefe Substituto do Departamento Policial das Ilhas 
(Setembro de 2018 — Dezembro de 2018);

— Comandante Substituto do Departamento Policial das 
Ilhas (Janeiro de 2019 — Dezembro de 2019);
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2020 1

2020 1

2020 1 2021 1

2021 1 2022 1

2022 1 15

2001 2018

2005

2015

108971

108971

 

1997 4 1998 4

1998 4 2001 8

2001 8 2002 1

2002 1 2002 11

2002 11 2003 3

2003 3 2004 11

2004 11 2005 3

— Chefe da Divisão Policial do Aeroporto do Departamento 
Policial das Ilhas (Janeiro de 2020);

— Comandante Substituto do Departamento Policial das 
Ilhas (Janeiro de 2020);

— Comandante do Departamento Policial das Ilhas (Janeiro 
de 2020 — Janeiro de 2021);

— Chefe do Departamento de Informações (Janeiro de 2021 
— Janeiro de 2022);

— Chefe do Departamento de Planeamento de Operações (15 
de Janeiro de 2022 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (2001 e 2018);

— Concedido pelo Chefe do Departamento de Operações 
(2005);

— Concedido pelo Comandante da Unidade Táctica de 
Intervenção da Polícia (2015).

Fundamentos da nomeação do intendente n.º 108971, Kong 
Wai Chon para o cargo de chefe do Departamento de Trânsito 
do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte do intendente do CPSP n.º 108971, 
Kong Wai Chon o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau.

Currículo profissional:

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações (Abril de 1997 — Abril de 
1998);

— Prestou serviço no Departamento de Trânsito (Abril de 
1998 — Agosto de 2001);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações (Agosto de 2001 — Janeiro de 
2002);

— Prestou serviço no Comissariado Policial n.º 1 do Depar-
tamento Policial de Macau (Janeiro de 2002 — Novembro de 
2002);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações (Novembro de 2002 — Março 
de 2003);

— Prestou serviço no Comissariado Policial n.º 1 do Departa-
mento Policial de Macau (Março de 2003 — Novembro de 
2004);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações (Novembro de 2004 — Março 
de 2005);
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2005 3 2007 7

2007 7 2007 12

2007 12 2008 2

2008 2 2009 3

2009 3 2012 9

2012 9 2015 2

2015 2 2018 1

2018 1

2018 1 2018 8

2018 8 2018 9

2018 9 2018 12

2019 1

2019 1 2019 6

2019 6 2020 1

2020 1 15

2001 2019

2015

144891

144891

— Chefe Adjunto do Comissariado Policial n.º 1 do Departa-
mento Policial de Macau (Março de 2005 — Julho de 2007);

— Chefe Interino do Comissariado Policial n.º 1 do Departa-
mento Policial de Macau (Julho de 2007 — Dezembro de 
2007);

— Chefe Adjunto do Comissariado Policial n.º 1 do Departa-
mento Policial de Macau (Dezembro de 2007 — Fevereiro de 
2008);

— Chefe Interino do Comissariado Policial n.º 1 do Departa-
mento Policial de Macau (Fevereiro de 2008 — Março de 
2009);

— Chefe do Comissariado Policial n.º 1 do Departamento 
Policial de Macau (Março de 2009 — Setembro de 2012);

— Chefe do Comissariado Policial n.º 3 do Departamento 
Policial de Macau (Setembro de 2012 — Fevereiro de 2015);

— Prestou serviço no Departamento Policial de Macau, 
desempenhando a função de Chefia Funcional (Fevereiro de 
2015 — Janeiro de 2018);

— Chefe Substituto da Divisão Policial do Aeroporto do 
Departamento Policial das Ilhas (Janeiro de 2018);

— Chefe da Divisão Policial do Aeroporto do Departamento 
Policial das Ilhas (Janeiro de 2018 — Agosto de 2018);

— Chefe Substituto do Departamento Policial das Ilhas 
(Agosto de 2018 — Setembro de 2018);

— Chefe da Divisão Policial do Aeroporto do Departamento 
Policial das Ilhas (Setembro de 2018 — Dezembro de 2018);

— Chefe Substituto da Divisão Policial das Ilhas do Departa-
mento Policial das Ilhas (Janeiro de 2019);

— Chefe da Divisão Policial das Ilhas do Departamento 
Policial das Ilhas (Janeiro de 2019 — Junho de 2019);

— Comandante Substituto do Departamento Policial de 
Macau (Junho de 2019 — Janeiro de 2020);

— Comandante do Departamento Policial de Macau (15 de 
Janeiro de 2020 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (2001 e 2019);

— Concedido pelo Chefe do Departamento Policial de Macau 
(2015).

Fundamentos da nomeação do intendente n.º 144891, Cheang 
Chon Hei para o cargo de chefe do Departamento de Infor-
mações do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte do intendente do CPSP n.º 144891, 
Cheang Chon Hei o que se demonstra pelo curriculum vitae.
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1989 8 1998 4

1998 4 1998 7

1998 7 1998 9

1998 9 2003 3

2003 3 2003 4

2003 4 2013 10

2013 10 2014 3

2014 4 2016 1

2016 1 2017 1

2017 1 2018 1

2018 1 2018 5

2018 5 2018 12

2019 1

2019 1 2020 1

2020 1

2020 1 2021 1

2021 1

2021 1 2022 1

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau.

Currículo profissional:

— Prestou serviço na Unidade Táctica de Intervenção de 
Polícia (Agosto de 1989 — Abril de 1998);

— Prestou serviço no Departamento de Gestão de Recursos 
(Abril de 1998 — Julho de 1998);

— Prestou serviço na Unidade Táctica de Intervenção de 
Polícia (Julho de 1998 — Setembro de 1998);

— Frequentou o Curso de Formação de Oficiais (Setembro 
de 1998 — Março de 2003);

— Prestou serviço na Unidade Táctica de Intervenção de 
Polícia (Março de 2003 — Abril de 2003);

— Chefe Adjunto do Grupo de Operações Especiais da 
Unidade Táctica de Intervenção da Polícia (Abril de 2003 — 
Outubro de 2013);

— Chefe do Grupo de Operações Especiais da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia (Outubro de 2013 — Março 
de 2014);

— Prestou serviço no Comissariado de Operações e Instru-
ção da Unidade Táctica de Intervenção da Polícia, desempe-
nhando a função de Chefia Funcional (Abril de 2014 — Janeiro 
de 2016);

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Janeiro de 2016 — Janeiro de 2017);

— Prestou serviço no Comissariado de Assuntos Gerais do 
Departamento de Informações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Janeiro de 2017 — Janeiro de 2018);

— Chefe Substituto da Divisão de Investigação e Informação 
do Departamento de Informações (Janeiro de 2018 — Maio de 
2018);

— Prestou serviço na Divisão de Investigação e Informações 
do Departamento de Informações, desempenhando a função 
de Chefia Funcional (Maio de 2018 — Dezembro de 2018);

— Chefe Substituto da Divisão de Investigação e Informação 
do Departamento de Informações (Janeiro de 2019);

— Chefe da Divisão de Investigação e Informação do 
Departa mento de Informações (Janeiro de 2019 — Janeiro de 
2020);

— Chefe da Divisão de Ficalização e Licenciamento do 
Departamento de Informações (Janeiro de 2020);

— Chefe Substituto do Departamento de Informações 
(Janeiro de 2020 — Janeiro de 2021);

— Chefe da Divisão de Tratamento de Engenhos Explosivos 
e Busca da Unidade Especial de Polícia (Janeiro de 2021);

— Comandante Substituto da Unidade Especial de Polícia 
(Janeiro de 2021 — Janeiro de 2022);
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— Chefe da Divisão de Ficalização e Licenciamento do 
Departamento de Informações (Janeiro de 2022);

— Chefe Substituto do Departamento de Informações (16 de 
Janeiro de 2022 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (1994);

— Concedido pelo Comandante da Unidade Táctica de 
Intervenção de Polícia (2009);

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (2018).

Fundamentos da nomeação do intendente n.º 103951, Ngai 
Soi Pan para o cargo de comandante de Unidade Especial de 
Polícia do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte do intendente do CPSP n.º 103951, 
Ngai Soi Pan, o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau;

— Mestrado em Administração Pública pela Universidade 
de Macau.

Currículo profissional:

— Prestou serviço nos Serviços de Migração (Maio de 1995 
— Maio de 1996);

— Prestou serviço no Comissariado de Trabalhadores Não-
-Residentes dos Serviços de Migração (Maio de 1996 — Abril 
de 1998);

— Prestou serviço no Departamento de Gestão de Recursos 
(Abril de 1998 — Agosto de 1998);

— Prestou serviço nos Serviços de Migração (Agosto de 
1998 — Setembro de 1998);

— Frequentou o Curso de Formação de Oficiais (Setembro 
de 1998 — Março de 2003);

— Prestou serviço nos Serviços de Migração (Março de 2003 
— Maio de 2003);

— Chefe Adjunto do Comissariado de Trabalhadores Não-
-Residentes dos Serviços de Migração (Maio de 2003 — Julho 
de 2003);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações (Julho de 2003 — Novembro 
de 2003);

— Chefe Adjunto do Comissariado de Trabalhadores Não-
-Residentes dos Serviços de Migração (Novembro de 2003 — 
Maio de 2005);
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— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações (Maio de 2005 — Setembro de 
2005);

— Chefe Adjunto do Comissariado de Trabalhadores Não-
-Residentes dos Serviços de Migração (Setembro de 2005 — 
Agosto de 2007);

— Chefe Interino do Comissariado de Trabalhadores Não-
-Residentes dos Serviços de Migração (Agosto de 2007 — Maio 
de 2010);

— Prestou serviço no Centro de Análise de Informações 
dos Serviços de Polícia Unitários, desempenhando a função de 
chefia funcional (Maio de 2010 — Janeiro de 2016);

— Prestou serviço no Comissariado de Assuntos Gerais do 
Departamento de Informações, desempenhando a função de 
chefia funcional (Janeiro de 2016 — Janeiro de 2017);

— Chefe Substituto da Divisão de Migração dos Serviços de 
Migração (Janeiro de 2017 — Dezembro de 2017);

— Chefe Substituto da Divisão de Controlo Fronteiriço dos 
Serviços de Migração (Janeiro de 2018 — Dezembro de 2018);

— Chefe Substituto da Divisão de Controlo Fronteiriço 
Terrestre do Departamento de Controlo Fronteiriço (Dezembro 
de 2018);

— Chefe Substituto do Departamento para os Assuntos de 
Residência e Permanência (Janeiro de 2019 — Dezembro de 
2019);

— Chefe Substituto do Departamento de Controlo Fronteiri-
ço (Janeiro de 2020 — Dezembro de 2020);

— Chefe Substituto do Departamento de Planeamento de 
Operações (Janeiro de 2021 — Dezembro de 2021);

— Chefe Substituto do Grupo de Operações Especiais da 
Unidade Especial de Polícia (Janeiro de 2021);

— Comandante Substituto da Unidade Especial de Polícia (15 
de Janeiro de 2022 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Comandante Substituto do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública (2007);

— Concedido pelo Comandante-geral dos Serviços de Polícia 
Unitários (2014 e 2016);

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (2018).

Fundamentos da nomeação do intendente n.º 182901, Ho Sio 
Meng para o cargo de comandante do Departamento Policial 
das Ilhas do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte do intendente do CPSP n.º 182901, 
Ho Sio Meng, o que se demonstra pelo curriculum vitae.
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Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau.

Currículo profissional:

— Prestou serviço na Esquadra Policial n.º 2 (Agosto de 
1990 — Novembro de 1995);

— Prestou serviço no Comissariado Policial n.º 1 (Novembro 
de 1995 — Abril de 1998);

— Prestou serviço no Departamento de Gestão de Recursos 
(Abril de 1998 — Agosto de 1998);

— Prestou serviço no Departamento Policial de Macau 
(Agosto de 1998 — Setembro de 1998);

— Frequentou o Curso de Formação de Oficiais (Setembro de 
1998 — Março de 2003);

— Prestou serviço na Unidade Táctica de Intervenção de 
Polícia (Março de 2003 — Junho de 2003);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações (Julho de 2003 — Outubro de 
2003);

— Prestou serviço na Unidade Táctica de Intervenção de 
Polícia (Novembro de 2003 — Julho de 2004);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações (Julho de 2004 — Novembro 
de 2004);

— Prestou serviço no Comissariado de Operações e Instru-
ção da Unidade Táctica de Intervenção de Polícia (Novembro 
de 2004 — Junho de 2007);

— Prestou serviço no Comissariado de Operações e Instru-
ção da Unidade Táctica de Intervenção de Polícia, desempe-
nhando a função de Chefia Funcional (Julho de 2007 — Julho 
de 2010);

— Chefe Substituto do Comissariado de Operações e Ins-
trução da Unidade Táctica de Intervenção de Polícia (Julho de 
2010 — Junho de 2012);

— Prestou serviço no Comissariado de Operações e Instrução 
da Unidade Táctica de Intervenção de Polícia, desempenhando 
a função de Chefia Funcional (Junho de 2012 — Novembro de 
2013);

— Prestou serviço no Comissariado de Controlo de Tráfego 
do Departamento de Trânsito, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Novembro de 2013 — Dezembro de 2013);

— Prestou serviço no Comissariado de Operações e Ins-
trução da Unidade Táctica da Intervenção de Polícia, desem-
penhando a função de Chefia Funcional (Janeiro de 2014 — 
Fevereiro de 2014);

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica da Intervenção de Polícia, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Fevereiro de 2014 — Janeiro de 2016);
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— Chefe do Comissariado de Operações e Instrução da 
Unidade Táctica da Intervenção de Polícia (Janeiro de 2016 — 
Dezembro de 2018);

— Prestou serviço na Divisão de Tratamento de Engenhos 
Explosivos e Busca da Unidade Especial de Polícia, desempe-
nhando a função de Chefia Funcional (Dezembro de 2018);

— Chefe Substituto da Divisão de Tratamento de Engenhos 
Explosivos e Busca da Unidade Especial de Polícia (Janeiro de 
2019);

— Chefe da Divisão de Tratamento de Engenhos Explosi-
vos e Busca da Unidade Especial de Polícia (Janeiro de 2019 
— Junho de 2020);

— Chefe Substituto do Departamento de Trânsito (Junho de 
2020 — Junho de 2021);

— Chefe da Divisão de Operações e Coordenação do Departa-
mento de Trânsito (Junho de 2021);

— Chefe Substituto do Departamento de Trânsito (Junho de 
2021 — Junho de 2022);

— Chefe da Divisão de Operações e Coordenação do 
De parta mento de Trânsito (Junho de 2022);

— Chefe Substituto do Departamento de Trânsito (11 de 
Junho de 2022 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Comandante da Unidade Táctica de 
Intervenção de Polícia (2009);

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (2015 e 2018).

Fundamentos da nomeação do intendente n.º 102031, Wong 
Kim Hong para o cargo de chefe da Departamento de Controlo 
Fronteiriço do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte do intendente do CPSP n.º 102031, 
Wong Kim Hong, o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau;

— Mestrado em Administração Pública pela Universidade 
de Macau.

Currículo profissional:

— Prestou serviço nos Serviços de Migração (Março de 2003 
— Maio de 2003);

— Prestou serviço no Comissariado de Posto Fronteiriço 
Porto Exterior dos Serviços de Migração (Maio de 2003 — 
Setembro de 2003);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações (Setembro de 2003 — Janeiro 
de 2004);
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— Prestou serviço no Comissariado de Posto Fronteiriço 
Aeroporto dos Serviços de Migração (Janeiro de 2004 — Julho 
de 2005);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações (Julho de 2005 — Outubro de 
2005);

— Prestou serviço no Comissariado de Posto Fronteiriço 
Aeroporto dos Serviços de Migração, desempenhando a fun-
ção de Chefia Funcional (Outubro de 2005 — Março de 2009);

— Prestou serviço no Comissariado de Posto Fronteiriço 
Portas do Cerco dos Serviços de Migração, desempenhando a 
função de Chefia Funcional (Março de 2009 — Julho de 2012);

— Prestou serviço no Comissariado de Trabalhadores Não-
-Residentes dos Serviços de Migração, desempenhando a fun-
ção de Chefia Funcional (Julho de 2012 — Janeiro de 2013);

— Chefe do Comissariado de Residentes dos Serviços de 
Migração (Janeiro de 2013 — Março de 2014);

— Chefe do Comissariado de Posto Fronteiriço Portas do 
Cerco dos Serviços de Migração (Março de 2014 — Maio de 
2015);

— Prestou serviço nos Serviços de Migração, desempenhan-
do a função de Chefia Funcional (Junho de 2015 — Dezembro 
de 2016);

— Chefe Substituto da Divisão de Controlo Fronteiriço dos 
Serviços de Migração (Janeiro de 2017 — Dezembro de 2017);

— Chefe Substituto da Divisão de Migração do Serviço dos 
Serviços de Migração (Janeiro de 2018 — Dezembro de 2018);

— Chefe Substituto da Divisão de Autorização de Residên-
cia e Permanência do Departamento para os Assuntos de Resi-
dência e Permanência (Dezembro de 2018);

— Chefe Substituto do Departamento de Controlo Fronteiriço 
(Janeiro de 2019 — Dezembro de 2019);

— Chefe Substituto do Departamento para os Assuntos de 
Residência e Permanência (Janeiro de 2020 — Dezembro de 
2020);

— Chefe Substituto do Departamento de Controlo Fronteiriço 
(Janeiro de 2021 — Dezembro de 2021);

— Chefe Substituto do Departamento para os Assuntos de 
Residência e Permanência (Janeiro de 2022 — Maio de 2022);

— Chefe Substituto do Departamento de Controlo Fronteiriço 
(1 de Junho de 2022 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Chefe Substituto dos Serviços de Migração 
(2015);

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (2018).

Fundamentos da nomeação do subintendente n.º 103961, 
Cheang Seng Lon para o cargo de chefe da Divisão Policial das 
Zonas Sul e Oeste do CPSP:

— Vacatura do cargo;
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— Reconhecida competência profissional e aptidão para o exer-
cício do cargo por parte do subintendente do CPSP n.º 103961, 
Cheang Seng Lon o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau.

Currículo profissional:

— Prestou serviço no Departamento de Gestão de Recursos 
(Fevereiro de 1996 — Fevereiro de 1997);

— Chefe Adjunto da Divisão de Recursos Materiais do 
Departamento de Gestão de Recursos (Fevereiro de 1997 — 
Abril de 1998);

— Chefe do Gabinete de Recursos Financeiros do Depar-
tamento de Gestão de Recursos (Abril de 1998 — Novembro 
1999);

— Prestou serviço no Departamento Policial de Macau 
(Novembro de 1999 — Abril de 2000);

— Chefe do Comissariado n.º 2 do Departamento Policial de 
Macau (Abril de 2000 — Janeiro de 2002);

— Chefe do Comissariado de Investigação dos Serviços de 
Migração (Janeiro de 2002 — Maio de 2011);

— Chefe do Comissariado do Posto Fronteiriço do Porto 
Exterior dos Serviços de Migração (Maio de 2011 — Janeiro 
de 2016);

— Chefe da Secretaria (Janeiro de 2016 — Dezembro de 2016);

— Prestou serviço no Departamento Policial de Macau, 
desempenhando a função de Chefia Funcional (Janeiro de 
2017 — Dezembro de 2018);

— Prestou serviço na Divisão Policial de Inquéritos e Apoio 
de Macau do Departamento Policial de Macau, desempenhando 
a função de Chefia Funcional (Dezembro 2018);

— Chefe Substituto da Divisão Policial de Inquéritos e 
Apoio de Macau do Departamento Policial de Macau (Janeiro 
de 2019);

— Chefe da Divisão Policial de Inquéritos e Apoio de 
Macau do Departamento Policial de Macau (Janeiro de 
2019 — Setembro de 2019);

— Director Substituto da Escola de Polícia (Setembro de 
2019 — Janeiro de 2020);

— Chefe da Divisão de Formação e Ensino da Escola de 
Polícia (15 de Janeiro de 2020 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (1998);

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (2018).
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Fundamentos da nomeação do subintendente n.º 209111, Mui 
Kin Meng, para o cargo de chefe da Divisão de Controlo Fron-
teiriço Marítimo e Aéreo do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o exer-
cício do cargo por parte do subintendente do CPSP n.º 209111, 
Mui Kin Meng, o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau;

— Mestrado em Administração Pública pelo Instituto Nacio-
nal de Administração.

Currículo profissional:

— Prestou serviço nos Serviços de Migração, desempe-
nhando a função de Chefia Funcional (Fevereiro de 2011);

— Prestou serviço do Comissariado do Posto Fronteiriço do 
Aeroporto dos Serviços de Migração, desempenhando a fun-
ção de Chefia Funcional (Março de 2011 — Outubro de 2011);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Novembro de 2011 — Julho de 2012);

— Prestou serviço do Comissariado do Posto Fronteiriço do 
Aeroporto dos Serviços de Migração, desempenhando a fun-
ção de Chefia Funcional (Julho de 2012 — Janeiro de 2016);

— Chefe do Comissariado do Posto Fronteiriço do Aeroporto 
dos Serviços de Migração (Janeiro de 2016 — Dezembro de 
2018);

— Prestou serviço no Posto de Migração do Aeroporto do 
Departamento de Controlo Fronteiriço, desempenhando a fun-
ção de Chefia Funcional (Dezembro de 2018 — Maio de 2020);

— Prestou serviço na Subdivisão de Permanência do De-
parta mento para os Assuntos de Residência e Permanência, 
desempenhando a função de Chefia Funcional (Maio de 2020 
— Janeiro de 2021);

— Chefe Substituto da Divisão de Planeamento e Coordena-
ção de Departamento para os Assuntos de Residência e Per-
manência (Janeiro de 2021 — Janeiro de 2022);

— Chefe Substituto da Divisão de Controlo Fronteiriço 
Marítimo e Aéreo do Departamento de Controlo Fronteiriço 
(15 de Janeiro de 2022 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Chefe Substituto dos Serviços de Migração 
(2015);

— Concedido pelo Chefe Substituto do Departamento de 
Controlo Fronteiriço (2019).

Fundamentos da nomeação do subintendente n.º 109021, Lao 
Kun Seng para o cargo de chefe da Divisão de Formação e 
Ensino do CPSP:

— Vacatura do cargo;



N.º 3 — 18-1-2023 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 525

109021

 

2002 7 2005 6

2005 6 2006 9

2006 9 2011 2

2011 2 2011 11

2011 11

2011 11 2012 5

2012 5 2015 4

2015 4 2017 12

2017 12 2018 1

2018 1 2018 3

2018 3 2018 12

— Reconhecida competência profissional e aptidão para 
o exercício do cargo por parte do subintendente do CPSP 
n.º 109021, Lao Kun Seng o que se demonstra pelo curriculum 
vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau;

— Licenciatura em Engenharia Electromecânica pela Uni-
versidade de Macau;

— Mestrado em Psicologia pela Universidade Normal de 
Huanan;

— Mestrado em Administração Pública pelo Instituto Nacional 
de Administração;

— Doutoramento em Gestão (Gestão de Administração 
Pública) pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

Currículo profissional:

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia (Julho de 2002 — Junho de 
2005);

— Prestou serviço no Grupo de Apoio ao Comando da 
Unidade Táctica de Intervenção da Polícia (Junho de 2005 — 
Setembro de 2006);

— Frequentou o Curso de Formação de Oficiais (Setembro 
de 2006 — Fevereiro de 2011);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Fevereiro de 2011 — Novembro de 2011);

— Prestou serviço no Departamento Policial das Ilhas, 
desempenhando a função de Chefia Funcional (Novembro de 
2011);

— Prestou serviço no Comissariado da Taipa do Departa-
mento Policial das Ilhas, desempenhando a função de Chefia 
Funcional (Novembro de 2011 — Maio de 2012);

— Prestou serviço no Departamento Policial das Ilhas, desem-
penhando a função de Chefia Funcional (Maio de 2012 — 
Abril de 2015);

— Prestou serviço na Divisão Policial do Aeroporto do 
Departamento Policial das Ilhas, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Abril de 2015 — Dezembro de 2017);

— Chefe Substituto da Divisão Policial do Aeroporto do 
Departamento Policial das Ilhas (Dezembro de 2017 — Janeiro 
de 2018);

— Prestou serviço na Divisão Policial do Aeroporto do 
Departamento Policial das Ilhas, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Janeiro de 2018 — Março de 2018);

— Chefe do Comissariado do Policial da Taipa do Depar-
tamento Policial das Ilhas (Março de 2018 — Dezembro de 
2018);
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— Chefe do Comissariado da Taipa do Departamento Policial 
das Ilhas (Dezembro de 2018 — Janeiro de 2020);

— Chefe Substituto da Divisão Policial das Ilhas do Depar-
tamento Policial das Ilhas (Janeiro de 2020 — Janeiro de 2021);

— Chefe Substituto da Divisão Policial do Aeroporto do 
Departamento Policial das Ilhas (Janeiro de 2021 — Janeiro 
de 2022);

— Chefe Substituto da Divisão Policial das Zonas Sul e 
Oeste do Departamento Policial de Macau (15 de Janeiro 2022 
até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Chefe do Departamento Policial das 
Ilhas (2015);

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (2019).

Fundamentos da nomeação do subintendente n.º 205111, 
Cheong Sio Iam para o cargo de chefe da Divisão de Informá-
tica do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o exer-
cício do cargo por parte do subintendente do CPSP n.º 205111, 
Cheong Sio Iam o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau;

— Licenciatura em Engenharia pela Universidade de Macau;

— Mestrado em Administração Pública pelo Instituto 
Nacional de Administração.

Currículo profissional:

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações do CPSP, desempenhando a 
função de Chefia Funcional (Fevereiro de 2011 — Novembro 
de 2011);

— Prestou serviço no Comissariado Policial n.º 3 do Departa-
mento Policial de Macau do CPSP, desempenhando a função 
de Chefia Funcional (Novembro de 2011 — Fevereiro de 2015);

— Chefe no Comissariado Policial n.º 3 do Departamento 
Policial de Macau do CPSP (Fevereiro de 2015 — Janeiro de 
2016);

— Prestou serviço no Gabinete de Apoio ao Comando do 
CPSP, desempenhando a função de Chefia Funcional (Janeiro 
de 2016 — Janeiro de 2018);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações do CPSP, desempenhando a 
função de Chefia Funcional (Janeiro de 2018 — Dezembro de 
2018);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Planeamento de Operações do CPSP, 
desempenhando a função de Chefia Funcional (Dezembro de 
2018);
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— Prestou serviço na Divisão de Ligação de Assuntos 
Policiais e Relações Públicas dos Serviços de Polícia Unitários, 
desempenhando a função de Chefia Funcional (Dezembro de 
2018 — Janeiro de 2020);

— Prestou serviço no Departamento Policial de Macau do 
CPSP, desempenhando a função de Chefia Funcional (Janeiro 
de 2020);

— Chefe Substituto da Divisão Policial de Inquéritos e 
Apoio de Macau de Departamento Policial de Macau do CPSP 
(Janeiro de 2020 — Janeiro de 2021);

— Chefe Substituto da Divisão Policial das Zonas Sul e 
Oeste de Departamento Policial de Macau do CPSP (Janeiro 
de 2021 — Janeiro de 2022);

— Chefe Substituto da Divisão Policial do Aeroporto do 
Departamento Policial das Ilhas do CPSP (Janeiro de 2022 — 
Fevereiro de 2022);

— Prestou serviço na Divisão de Informática do Departa-
mento de Fiscalização Interna e Informática do CPSP, desempe-
nhando a função de Chefia Funcional (Março de 2022 — Abril 
de 2022);

— Chefe Substituto da Divisão de Informática do Departa-
mento de Fiscalização Interna e Informática do CPSP (19 de 
Abril de 2022 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (2016);

— Concedido pelo Comandante do Departamento Policial 
de Macau (2021).

Fundamentos da nomeação do subintendente n.º 207111, 
Wong Kei Fong, para o cargo de chefe da Divisão de Planea-
mento e Coordenação do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o exer-
cício do cargo por parte do subintendente do CPSP n.º 207111, 
Wong Kei Fong, o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau;

— Licenciatura em Clinical Medicine pela Beijing University.

Currículo profissional:

— Prestou serviço nos Serviços de Migração, desempenhando 
a função de Chefia Funcional (Fevereiro de 2011);

— Prestou serviço no Comissariado de Residentes dos Servi-
ços de Migração, desempenhando a função de Chefia Funcional 
(Março de 2011 — Julho de 2012);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Julho de 2012 — Fevereiro de 2013);
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— Chefe Substituto do Comissariado de Residentes dos 
Serviços de Migração (Fevereiro de 2013 — Maio de 2015);

— Chefe Substituto do Comissariado de Posto Fronteiriço 
Portas do Cerco dos Serviços de Migração (Junho de 2015 — 
Julho de 2015);

— Chefe do Comissariado de Posto Fronteiriço Portas do 
Cerco dos Serviços de Migração (Julho de 2015 — Dezembro 
de 2016);

— Prestou serviço nos Serviços de Migração, desempenhando 
a função de Chefia Funcional (Janeiro de 2017 — Dezembro de 
2018);

— Prestou serviço na Subdivisão de Planeamento e For-
mação de Departamento para os Assuntos de Residência e 
Permanência, desempenhando a função de Chefia Funcional 
(Dezembro de 2018 — Janeiro de 2020);

— Chefe Substituto da Divisão de Planeamento e Coordena-
ção de Departamento para os Assuntos de Residência e Per-
manência (Janeiro de 2020 — Janeiro de 2021);

— Chefe Substituto da Divisão de Controlo Fronteiriço 
Terrestre do Departamento de Controlo Fronteiriço (Janeiro 
de 2021 — Janeiro de 2022);

— Chefe Substituto da Divisão de Planeamento e Coorde-
nação de Departamento para os Assuntos de Residência e 
Permanência (15 de Janeiro de 2022 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Chefe Substituto dos Serviços de Migração 
(2015);

— Concedido pelo Chefe dos Serviços de Migração (2018);

— Concedido pelo Chefe Substituto do Departamento para 
os Assuntos de Residência e Permanência (2021).

Fundamentos da nomeação do subintendente n.º 211111, 
Leong Wa Chi para o cargo de chefe da Divisão de Inquéritos 
de Trânsito e Apoio do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para 
o exercício do cargo por parte do subintendente do CPSP 
n.º 211111, Leong Wa Chi o que se demonstra pelo curriculum 
vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau;

— Licenciatura em Pharmaceutical Preparation pelo East 
China University of Science and Technology.

Currículo profissional:

— Prestou serviço na Divisão Policial do Aeroporto do 
Departamento Policial das Ilhas, desempenhando a função 
de Chefia Funcional (Fevereiro de 2011 — Julho de 2012);
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— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Julho de 2012 — Fevereiro de 2013);

— Prestou serviço na Divisão Policial do Aeroporto do 
Departamento Policial das Ilhas, desempenhando a função 
de Chefia Funcional (Fevereiro de 2013 — Dezembro de 2014);

— Prestou serviço no Comissariado de Trânsito de Macau 
do Departamento de Trânsito, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Janeiro de 2015 — Janeiro de 2016);

— Chefe no Comissariado de Controlo de Tráfego do 
Departamento de Trânsito, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Janeiro de 2016 — Dezembro de 2018);

— Prestou serviço no Comissariado de Inquéritos de Trânsito 
do Departamento de Trânsito, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Dezembro de 2018 — Janeiro de 2020);

— Chefe Substituto da Divisão de Inquéritos de Trânsito e 
Apoio do Departamento de Trânsito (Janeiro de 2020 — Janeiro 
de 2021);

— Chefe Substituto da Divisão Policial de Trânsito do 
Departamento de Trânsito (Janeiro de 2021 — Janeiro de 2022);

— Chefe Substituto da Divisão de Inquéritos de Trânsito e 
Apoio do Departamento de Trânsito (15 de Janeiro 2022 até 
agora).

Louvor:

— Concedido pelo Chefe do Departamento Policial das 
Ilhas (2015);

— Concedido pelo Chefe Substituto do Departamento de 
Trânsito (2020).

Fundamentos da nomeação do subintendente n.º 101131, 
Wong Chi Wang para o cargo de chefe da Divisão Policial de 
Trânsito do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para 
o exercício do cargo por parte do subintendente do CPSP 
n.º 101131, Wong Chi Wang o que se demonstra pelo curriculum 
vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau;

— Licenciatura em Direito pela Universidade de Macau;

— Mestrado em Direito pela Universidade de Macau.

Currículo profissional:

— Prestou serviço na Divisão de Relações Públicas do 
Departamento de Operações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Fevereiro de 2013);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Fevereiro de 2013 — Agosto de 2013);
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— Prestou serviço na Divisão de Relações Públicas do 
Departamento de Operações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Agosto de 2013 — Abril de 2015);

— Prestou serviço na Divisão de Relações Públicas do 
Departamento de Operações (Abril de 2015 — Agosto de 2015);

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Agosto de 2015 — Fevereiro de 2016);

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia (Fevereiro de 2016 — Abril 
de 2016);

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Abril de 2016 — Janeiro de 2017);

— Chefe do Comissariado de Trânsito dos Ilhas do Departa-
mento de Trânsito (Janeiro de 2017 — Dezembro de 2018);

— Prestou serviço no Comissariado de Trânsito da Zona 
Sul de Macau do Departamento de Trânsito, desempenhando 
a função de Chefia Funcional (Dezembro de 2018 — Janeiro 
de 2020);

— Chefe Substituto da Divisão Policial de Trânsito do 
Departamento de Trânsito (Janeiro de 2020 — Janeiro de 2021);

— Chefe Substituto da Divisão de Inquéritos de Trânsito e 
Apoio do Departamento de Trânsito (Janeiro de 2021 — Janeiro 
de 2022);

— Chefe Substituto da Divisão Policial de Trânsito do 
Departamento de Trânsito (15 de Janeiro de 2022 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Chefe Substituto do Departamento de 
Operações (2015);

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (2018).

Fundamentos da nomeação do subintendente n.º 102131, Che 
Hou Fai para o cargo de chefe da Divisão de Tratamento de 
Engenhos Explosivos e Busca do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para 
o exercício do cargo por parte do subintendente do CPSP 
n.º 102131, Che Hou Fai o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau;

— Licenciatura em Educação Física e Desporto pelo Instituto 
Politécnico de Macau.

Currículo profissional:

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Fevereiro de 2013);
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— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Fevereiro de 2013 — Agosto de 2013);

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Agosto de 2013 — Abril de 2015);

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia (Abril de 2015 — Dezembro 
de 2015);

— Prestou serviço na Divisão de Intervenção da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Dezembro de 2015 — Janeiro de 2017);

— Chefe do Grupo de Operações Especiais da Unidade 
Táctica de Intervenção da Polícia (Janeiro de 2017 — Dezembro 
de 2018);

— Prestou serviço na Unidade Especial de Polícia, desem-
penhando a função de Chefia Funcional (18 de Dezembro de 
2018 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Comandante Substituto da Unidade Táctica 
de Intervenção de Polícia (2018);

— Concedido pelo Comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (2019).

Fundamentos da nomeação do subintendente n.º 100131, 
Lei Ieng Long para o cargo de chefe da Divisão Policial do 
Aeroporto do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para 
o exercício do cargo por parte do subintendente do CPSP 
n.º 100131, Lei Ieng Long o que se demonstra pelo curriculum 
vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau;

— Licenciatura em Applied Physics pela Jinan University;

— Mestrado em Administração Pública pelo Instituto Nacional 
de Administração.

Currículo profissional:

— Prestou serviço no Comissariado de Assuntos Gerais do 
Departamento de Informações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Fevereiro de 2013);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Fevereiro de 2013 — Agosto de 2013);

— Prestou serviço no Comissariado de Assuntos Gerais do 
Departamento de Informações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Agosto de 2013 — Dezembro de 2016);
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— Prestando serviço na Divisão de Investigação e Informa-
ções do Departamento de Informações, desempenhando a fun-
ção de Chefia Funcional (Janeiro de 2017 — Janeiro de 2018);

— Prestou serviço no Comissariado Policial n.º 2 do Depar-
tamento Policial de Macau, desempenhando a função de Chefia 
Funcional (Janeiro de 2018 — Dezembro de 2018);

— Prestou serviço no Comissariado da Zona Norte do 
Departamento Policial de Macau, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Dezembro de 2018 — Março de 2022);

— Chefe Substituto da Divisão Policial do Aeroporto do 
Departamento Policial das Ilhas (7 de Março de 2022 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Chefe Substituto do Departamento de 
Informações (2016);

— Concedido pelo Comandante do Departamento Policial 
de Macau (2022).

Fundamentos da nomeação da subintendente n.º 198050, Lo 
Ka Wai para o cargo de chefe da Divisão de Recursos Humanos 
do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o exer-
cício do cargo por parte do subintendente do CPSP n.º 198050, 
Lo Ka Wai o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau;

— Licenciatura em Biotechnology pela Jinan University;

— Mestrado em Administração Pública pelo Instituto Nacional 
de Administração.

Currículo profissional:

— Prestou serviço no Comissariado Policial n.º 2 do 
Departamento Policial de Macau (Abril de 2005 — Setembro de 
2008);

— Frequentou o Curso de Formação de Oficiais (Setembro 
de 2008 — Janeiro de 2013);

— Prestou serviço na Divisão de Recursos Humanos do 
Departamento de Gestão de Recursos, desempenhando a 
função de Chefia Funcional (Fevereiro de 2013 — Agosto de 
2013);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Agosto de 2013 — Fevereiro de 2014);

— Prestou serviço na Divisão de Recursos Humanos do 
Departamento de Gestão de Recursos, desempenhando a 
função de Chefia Funcional (Fevereiro de 2014 — Janeiro de 
2022);

— Chefe Substituta da Divisão de Recursos Humanos do 
Departamento de Gestão de Recursos (15 de Janeiro de 2022 
até agora).
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Louvor:

— Concedido pelo Chefe do Departamento de Gestão de 
Recursos (2017 e 2021).

Fundamentos da nomeação do subintendente n.º 146061, Ho 
Chi Wa, para o cargo de chefe da Divisão de Controlo Frontei-
riço Terrestre do CPSP:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para 
o exercício do cargo por parte do subintendente do CPSP 
n.º 146061, Ho Chi Wa, o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau.

Currículo profissional:

— Prestou serviço na Unidade Táctica de Intervenção da 
Polícia (Setembro de 2006 — Setembro de 2008);

— Frequentado o Curso de Formação de Oficiais (Setembro 
de 2008 — Janeiro de 2013);

— Prestou serviço no Comissariado de Posto Fronteiriço 
Portas do Cerco dos Serviços de Migração, desempenhando a 
função de Chefia Funcional (Fevereiro de 2013 — Agosto de 
2013);

— Prestou serviço na Divisão de Operações e Comunicações 
do Departamento de Operações, desempenhando a função de 
Chefia Funcional (Agosto de 2013 — Fevereiro de 2014);

— Prestou serviço no Comissariado de Posto Fronteiriço 
Portas do Cerco do Serviço de Migração, desempenhando a 
função de Chefia Funcional (Fevereiro de 2014 — Janeiro de 
2017);

— Chefe do Comissariado de Posto Fronteiriço Portas do 
Cerco dos Serviços de Migração (Janeiro de 2017 — Dezembro 
de 2018);

— Prestou serviço do Comissariado de Posto Fronteiriço 
Portas do Cerco dos Serviços de Migração, desempenhando a 
função de Chefia Funcional (Dezembro de 2018 — Janeiro de 
2022);

— Chefe Substituto da Divisão de Controlo Fronteiriço 
Terrestre do Departamento de Controlo Fronteiriço (15 de 
Janeiro de 2022 até agora).

Louvor:

— Concedido pelo Chefe dos Serviços de Migração (2016);

— Concedido pelo Chefe Substituto do Departamento de 
Controlo Fronteiriço (2019).

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 11 de Janeiro de 
2023. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Louvor

Nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 7/2006, vigente, ao pes-
soal do CGP que, no exercício das suas funções, se distinga por 
exemplar comportamento e actos de especial mérito ou bravura, 
o director da DSC, no dia 9 de Dezembro de 2022, concedeu 
louvores, ao pessoal da carreira do CGP abaixo indicados:

Subcomissário — Leong Kun Lim;

Subcomissário — Ko Sai Hou;

Chefe — Ng Weng Keong;

Chefe — Chan Iok Lam;

Chefe — Wong Su Nam;

Chefe — Cheong Hoi Ian;

Chefe — Iun Chan Cheong;

Chefe — Yip Chi Fung;

Chefe — Wong Kin Wang;

Chefe — Ng Iok Chan;

Chefe — Lai Kin Wa;

Chefe — Cheang Chi Iong;

Subchefe — Lai Chi Meng;

Subchefe — Lo Cheok Wai;

Subchefe — Tang Chong Leng;

Subchefe — Chan Kio In;

Subchefe — Leng Wai Teng;

Subchefe — Leong Kuok San;

Subchefe — Chan On Na;

Guarda Principal — Ho Peng Son;

Guarda Principal — Loi Tin Hou;

Guarda Principal — Chan Wa Fu;

Guarda Principal — Lei Tak Wai;

Guarda Principal — Lam Kim Peng;

Guarda Principal — Iong Ka Kin;

Guarda Principal — Chan Wai Hong;

Guarda Principal — Chan Pou Chan;

Guarda Principal — Vong Chan Fung Jaime;

Guarda Principal — Sou Chan Man;

懲 教 管 理 局

嘉  獎

7/2006
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Nanda Bahadur Pulami Magar

Kiran Kumar Limbu

Jit Bahadur Khadka

Pramod Bogati

David Manangthen

Arjun Tamang

Suresh Shrestha

Yuvraj Gurung

Umesh Bhatta

Krishna Waiba Tamang

Guarda de Primeira — Tou Chi Keong;

Guarda de Primeira — Ng Wai Hon;

Guarda de Primeira — Wong Weng Fai;

Guarda de Primeira — Lei Wai Ip;

Guarda — Lam Lap Kai;

Guarda — Loi Ka Leong;

Guarda — Lam Va Hong;

Guarda — Loi Kat San;

Guarda — Chan Chong Lai;

Guarda — Lam Wa Io;

Guarda — Sio Kun Wai;

Guarda — Leung Seng Tak;

Guarda — Ip Chi Hang;

Guarda — Kuok Chi Fong;

Guarda — Chu Sio Lan;

Guarda — Lok Ka I;

Guarda — Lai Man Cheng;

Guarda — Leong Chi Hong;

Guarda — Wong Chi Ieong;

Guarda — Chan Ka Hou;

Guarda — Cheong Wai Tong;

Guarda — Wai David;

Guarda — Tong Cheok Pan;

Guarda — Choi Weng Ieng;

Guarda — Un Iok San;

Guarda — Nanda Bahadur Pulami Magar;

Guarda — Kiran Kumar Limbu;

Guarda — Jit Bahadur Khadka;

Guarda — Pramod Bogati;

Guarda — David Manangthen;

Guarda — Arjun Tamang;

Guarda — Suresh Shrestha;

Guarda — Yuvraj Gurung;

Guarda — Umesh Bhatta;

Guarda — Krishna Waiba Tamang;
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Phan Van The

Pham Van The

Ho Thuong Huong

批 示 摘 錄

Tumya Hang Limbu Milan Gurung、Shankar Magar

Prakash Purja Pun Ashok Tamang Bikash Magar Madan 

Thapa Bijaya Khatri Pramod Bogati Surya Lal Tamang

Dhu rba T hapa Suba sh T hapa R aj iv Gu r u ng Ni ra n 

Shrestha Ram Chandra Shrestha Sudhin Gurung Anil 

Gurung Santosh Gurung Kumar Purja Yalamber Rai  

Dal Bahadur Rai David Manangthen Sandesh Ghale Tak 

Bahadur Gurung Dharam Gurung Suraj Gurung Min 

Bahadur Gurung Prakash Gurung Kumar Gurung Amrit 

Gurung Rajesh Upreti Arjun Tamang Chetendra Karki

Suresh Shrestha Rajendra Gurung Ram Hajur Gurung

Omprakash Khadka Seva Kumar Gurung Birbal Tamang

Kishor Rai Zit Bahadur Ale Magar Yuvraj Gurung

Yogendra Thapa Bichindra Rai Bhuwan Thebe Anchal 

Gurung Santosh Tamang Parash Khadka Rakesh K C

Umesh Bhatta Anit Lama Deep Love Gurung Krishna 

Bhujel Jyoti Bhandari Dirgha Bahadur Saud Krishna 

Waiba Tamang 12/2015

12/2015

14/2009

12/2015

200

Guarda — Phan Van The;

Guarda — Pham Van The;

Guarda — Ho Thuong Huong.

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 10 de Novembro 

de 2022:

Tumya Hang Limbu, Milan Gurung, Shankar Magar, Prakash 

Purja Pun, Ashok Tamang, Bikash Magar, Madan Thapa, 

Bijaya Khatri, Pramod Bogati, Surya Lal Tamang, Dhurba 

Thapa, Subash Thapa, Rajiv Gurung, Niran Shrestha, Ram 

Chandra Shrestha, Sudhin Gurung, Anil Gurung, Santosh 

Gurung, Kumar Purja, Yalamber Rai, Dal Bahadur Rai, 

David Manangthen, Sandesh Ghale, Tak Bahadur Gurung, 

Dharam Gurung, Suraj Gurung, Min Bahadur Gurung, 

Prakash Gurung, Kumar Gurung, Amrit Gurung, Rajesh 

Upreti, Arjun Tamang, Chetendra Karki, Suresh Shrestha, 

Rajendra Gurung, Ram Hajur Gurung, Omprakash 

Khadka, Seva Kumar Gurung, Birbal Tamang, Kishor Rai, 

Zit Bahadur Ale Magar, Yuvraj Gurung, Yogendra Thapa, 

Bichindra Rai, Bhuwan Thebe, Anchal Gurung, Santosh 

Tamang, Parash Khadka, Rakesh K C, Umesh Bhatta, Anit 

Lama, Deep Love Gurung, Krishna Bhujel, Jyoti Bhandari, 

Dirgha Bahadur Saud e Krishna Waiba Tamang, guardas, 4.º 

escalão — renovados os contratos administrativos de provi-

mento, pelo período de um ano, nos termos dos artigos 4.º, 

n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 

11 de Fevereiro de 2023.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 

de 18 de Novembro de 2022:

Ho Wai Kin e Vong Hou In, adjuntos-técnicos de 2.ª classe, 2.º 

escalão, em regime de contrato administrativo de provimento 

— alterados os contratos para os contratos administrativos de 

provimento de longa duração, pelo período de três anos, nos 

termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, 

vigente, a partir de 27 de Outubro de 2022.

Por despachos do chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

de 13 de Dezembro de 2022:

Sou Weng Sio, motorista de pesados, 3.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento sem termo — altera-

da, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com 

referência à mesma categoria, 4.º escalão, índice 200, nos 

termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 

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

a partir de 6 de Novembro de 2022.
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14/2009

12/2015

275

聲 明

c

a

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

13/2002

Fong Kin Chong, assistente técnico administrativo principal, 
1.º escalão, em regime de contrato administrativo de provi-
mento sem termo — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do referido contrato com referência à mesma categoria, 2.º 
escalão, índice 275, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 25 de Novembro 
de 2022.

Declarações

Gustavo Jacinto Castilho, assistente técnico administrativo 
especialista, 3.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento sem termo — desligado do serviço para efeitos 
de aposentação obrigatória, por incapacidade permanente e 
absoluta para o exercício de funções públicas, nos termos dos 
artigos 119.º e 262.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, a partir 
de 14 de Novembro de 2022.

— Ku Chon Tong, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da DSC, em regime de contrato administrativo de provimento 
— cessou as funções destes Serviços, a seu pedido, a partir de 
18 de Dezembro de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Fong Sio Fai, guarda 
principal, 4.º escalão, de nomeação definitiva, da DSC, desligada 
do serviço para efeitos de aposentação obrigatória por atingir 
o limite de idade, nos termos do artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do 
ETAPM, vigente, a partir de 28 de Dezembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 12 de Janeiro de 
2023. — Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirector.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

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

Tam Tak Chi — rescindido, a seu pedido, o CAP de longa 
duração como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes 
Serviços, a partir de 9 de Janeiro de 2023.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 14 de Dezembro de 2022:

Ho Sao Wun — eliminada da frequência do 30.º Curso de For-
mação de Instruendos das Forças de Segurança de Macau, 
em regime de contrato administrativo de provimento, nos 
termos da alínea 4) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento 
Administrativo n.º 13/2002, a partir de 22 de Dezembro de 
2022.
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12/2015

姓名 職級 職階

2

2

姓名 職級 職階

2

姓名 職級 職階

2

2

13/2021

13/2021

14/2 0 09

12/2015

455

545

14/2009

12/2015

Os contratos dos trabalhadores destes Serviços, abaixo mencio-
nados — alterados para CAP de longa duração, pelo período 
de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, da 
Lei n.º 12/2015, a partir das datas seguintes:

A partir de 31 de Outubro de 2022:

Nome Categoria Escalão

Ieong I Teng Técnico superior de 2.ª classe 2

Choi Cheng Cheng Técnico superior de 2.ª classe 2

A partir de 4 de Novembro de 2022:

Nome Categoria Escalão

Lao Wai Un Técnico superior de 2.ª classe 2

A partir de 8 de Novembro de 2022:

Nome Categoria Escalão

Ouyang Jianquan Motorista de pesados 2

Ng Sio Man Motorista de pesados 2

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 28 de Dezembro de 2022:

Lam Weng Kai, subchefe, do Corpo de Bombeiros — começa 
a prestar serviço nesta Direcção de Serviços, em regime de 
destacamento, nos termos do artigo 206.º da Lei n.º 13/2021, 
a partir de 3 de Janeiro de 2023.

Vong Chi Fai, subchefe — cessou o destacamento para desem-
penho de funções na Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, a partir de 9 de Janeiro de 2023, 
regressando no mesmo dia ao Corpo de Bombeiros, nos 
termos do artigo 206.º da Lei n.º 13/2021 e do n.º 3 do artigo 
33.º do ETAPM, vigente.

Por despachos do director, substituto, destes Serviços, de 
4 de Janeiro de 2023:

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

A partir de 1 de Dezembro de 2022:

— U Ka Man progride para técnica superior de 2.ª classe, 2.º 
escalão, índice 455.

A partir de 11 de Dezembro de 2022:

— Ip Cheng progride para técnico especialista, 3.º escalão, 
índice 545.

O trabalhador abaixo mencionado — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª do seu CAP nestes Serviços, nos termos do 
artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), e 3, da Lei n.º 14/2009, conjugado 
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220

14/2009

12/2015

240

–––––––

 

金 融 情 報 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

110

–––––––

 

文 化 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

4/2017 2/2021

14/2009 183/2019

com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, na categoria, índice e 
data indicados:

A partir de 18 de Dezembro de 2022:

— Cheang Tak Kei progride para operário qualificado, 6.º 
escalão, índice 220.

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

A partir de 31 de Dezembro de 2022:

— Iao In In progride para auxiliar, 10.º escalão, índice 240.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Janeiro 2023. — A Directora dos Serviços, Kok Fong 
Mei, superintendente-geral alfandegária.

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 28 de Dezembro de 2022:

Ho Ka Kit — contratado por contrato administrativo de provi-
mento, pelo período experimental de seis meses, como auxi-
liar, 1.º escalão, índice 110, neste Gabinete, nos termos dos 
artigos 3.º, n.º 2, 4.º, 5.º, n.º 1, e 7.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 
9 de Janeiro de 2023.

–––––––

Gabinete de Informação Financeira, aos 10 de Janeiro de 
2023. — A Coordenadora do Gabinete, Chu Un I.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

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

Tam Tak Chi — contratado por contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, neste 
Instituto, nos termos dos artigos 3.º, 4.º e 5.º, n.º 3, alínea 2), 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 12.º da Lei 
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430

2/2021 12/2015

4/2017 2/2021

14/2009 183/2019

430

12/2015

–––––––

 

衛 生 局

批 示 摘 錄

ML0061

 $329.00

M-2809

 $318.00

A L-0158

73-97 E

 $363.00

n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, 
e n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, a partir de 9 de 
Janeiro de 2023.

Kuok Kam Man — contratado por contrato administrativo de 
provimento sem termo, pelo período experimental de seis 
meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
430, neste Instituto, nos termos dos artigos 3.º, 4.º e 5.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 12.º da Lei 
n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, 
e n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, a partir de 11 de 
Janeiro de 2023.

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

Cheang Kin Chio, técnico principal, 1.º escalão, deste Instituto 
— celebrado o contrato administrativo de provimento sem 
termo, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 3 de Dezembro de 2022.

–––––––

Instituto Cultural, aos 12 de Janeiro de 2023. — A Presidente 
do Instituto, substituta, Cheong Lai San.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 5 de Dezembro de 
2022:

Dong, DaoXian — cancelada, a seu pedido, a autorização 
para o exercício da profissão de médico, licença limitada 
n.º ML0061.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 15 de Dezembro 
de 2022:

Wong Chin Leng — cancelada, a seu pedido, a autorização 
para o exercício da profissão de médico, licença n.º M-2809.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 4 de Janeiro de 
2023:

Autorizada a alteração da denominação do Centro Médico do Povo 
para Centro Médico Kong Wan (Macau), alvará n.º AL-0158, 
com o local de funcionamento na Estrada Marginal do 
Hipódromo, n.os 73-97, Lai Va San Chun (Bloco II), sobreloja E, 
Macau.

(Custo desta publicação $ 363,00)
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A L-0180

109L-109M D

 $363.00

EI1881

 $329.00

LI0223

 $329.00

A L-0252
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CG Medical Center

AL-0576

448 C

448 C

 $420.00

Hang Lam Medical Center

AL-0577

888 D3

888 D3

 $420.00

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016 2/2021

12/2015

Autorizada a alteração da denominação do Centro Médico do 
Povo (Fai Chi Kei) para Centro Médico Kong Wan (Macau) 
— Fai Chi Kei, alvará n.º AL-0180, com o local de funcio-
namento na Av. da Concórdia, n.os 109-L-109-M, Edf. Resi-
dencial Wang Kin, Bl. VII, r/c-D, Macau.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 5 de Janeiro de 
2023:

Leong Pou Heng — cancelada, a seu pedido, a autorização 
para o exercício da profissão de enfermeiro, licença integral 
n.º EI1881.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 6 de Janeiro de 
2023:

Leong Iok Han — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o 
exercício privado da profissão de técnico de análises clíni-
cas, licença integral n.º LI0223.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Autorizada a alteração da denominação do Centro Médico 
Cheng Sai para Centro Médico Iat Pun, alvará n.º AL-0252, 
com o local de funcionamento na Rua da Entena n.º 3-B, 
Wa Keong, r/c C, Macau.

(Custo desta publicação $ 352,00)

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico 
CG, com designação em língua inglesa de CG Medical Center, 
situado na Avenida da Ponte da Amizade n.º 448, Villa de 
Mer, r/c C, Macau, alvará n.º AL-0576, cuja titularidade 
pertence a Medicina Estética Tecnologia CG, Limitada, 
com sede na Avenida da Ponte da Amizade n.º 448, Villa de 
Mer, r/c C, Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico 
Hang Lam, com designação em língua inglesa de Hang Lam 
Medical Center, situado na Avenida da Amizade n.º 888, 
Iao I, D3, Macau, alvará n.º AL-0577, cuja titularidade per-
tence a Companhia de Administração Médica Meng Ngai, 
Limitada, com sede na Avenida da Amizade n.º 888, Iao I, 
D3, Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

Por despachos do director dos Serviços, de 9 de Janeiro 
de 2023:

Au Ka Yi, Chan Weng Ian, Lei Kit Chi, Mak Chelsea e Tong Lai 
Wa, técnicas principais, 2.º escalão, contratadas por contratos 
administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 
à categoria de técnico especialista, 1.º escalão, nos termos 
da alínea 2) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, republicado e renumerado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho no Boletim 
Oficial da RAEM.
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Leong Chi Hang, técnica de 2.ª classe, 2.º escalão, contratada por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — alte-
rada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referên-
cia à categoria de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, nos termos 
da alínea 2) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, republicado e renumerado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho no Boletim 
Oficial da RAEM.

Lei Tak Hou, adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, con-
tratado por contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato com referência à categoria de adjunto-técnico 
especialista principal, 1.º escalão, nos termos da alínea 1) 
do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, do artigo 5.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016, republicado e renumerado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e do artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho 
no Boletim Oficial da RAEM.

Leung Iat Fai, adjunto-técnico principal, 2.º escalão, contrata-
do por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de adjunto-técnico especialista, 1.º 
escalão, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.º 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, do artigo 5.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republic ado  e  
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e 
do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
a partir da data da publicação do presente extracto de 
despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Chan Hin Song e Choi Ka Fai, adjuntos-técnicos de 2.ª classe, 
2.º escalão — nomeados, definitivamente, adjuntos-técnicos 
de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do 
quadro do pessoal destes Serviços, nos termos da alínea 2) 
do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, do artigo 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, republicado e renumerado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e da alínea a) do n.º 8 do artigo 
22.º do ETAPM, vigente, a partir da data da publicação 
do presente extracto de despacho no Boletim Oficial da 
RAEM.

Chan Ming Tat, assistente técnico administrativo principal, 2.º 
escalão, contratado por contrato administrativo de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato com referência à categoria de assistente 
técnico administrativo especialista, 1.º escalão, nos termos 
da alínea 2) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, republicado e renumerado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho no Boletim 
Oficial da RAEM.

–––––––

Serviços de Saúde, aos 12 de Janeiro de 2023. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.
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INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Extractos de despachos

Por despacho do presidente do Instituto, de 10 de Janeiro 
de 2023:

Autorizada a emissão do alvará n.º 90 de Drogaria «Mannings 
(Loja Studio City)», com o local de funcionamento na Zona 
de Aterro entre as Ilhas da Taipa e Coloane (Cotai), Lotes 
G300, G310 e G400, Piso 1 (1F) do Studio City, Loja 1021 
(Zona A), Taipa-Macau, à The Dairy Farm Company, 
Limited — Macau Branch, com sede na Estrada de Coelho 
do Amaral n.os 98-H e 98-I, Edifício Wai Ip (Bloco 1), r/c 
«D» e «E», Macau.

(Custo desta publicação $ 454,00)

Por despacho do presidente do Instituto, de 12 de Janeiro 
de 2023:

Wong Chi Man — suspensa, a seu pedido, a respectiva licença 
integral de ajudante técnico de farmácia (licença n.º AT0235), 
durante o período de 6 de Janeiro de 2023 a 5 de Janeiro de 
2025.

(Custo desta publicação $ 352,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 12 de Janeiro de 2023. — O Presidente do Instituto, Choi 
Peng Cheong.

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extractos de despachos

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

O seguinte pessoal, deste Fundo — alterada, por averbamento, 
a cláusula 2.ª do seu contrato administrativo de provimento 
de longa duração para contrato administrativo de provimento 
sem termo, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2, alínea 2), e 
3, da Lei n.º 12/2015, a partir da data a cada um indicada:

Nome Categoria Escalão
Data efectiva
do contrato

Chang Weng Hong Adjunto-técnico 
especialista

1 24/01/2023

Wong Chon In Adjunto-técnico 
principal

1 20/01/2023

Chan Lai Peng Auxiliar 4 27/02/2023

藥 物 監 督 管 理 局

批 示 摘 錄

滙 90 氹

氹 G300 G310 G400 滙 1F

1021 A 98H 98I

1 D E

 $454.00

AT0235

 $352.00

–––––––

 

社 會 保 障 基 金

批 示 摘 錄

12/2015

姓名 職級 職階 合同生效日期

1 24/01/2023

1 20/01/2023

4 27/02/2023
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聲 明

–––––––

 

文 化 發 展 基 金

批 示 摘 錄

40/2021

15/2009

26/2009

40/2021

15/2009

26/2009

Por despachos do signatário, de 5 de Janeiro de 2023:

Chan Man I, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, deste FSS — nomeada, definitiva-
mente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, 
do ETAPM, vigente, a partir de 10 de Fevereiro de 2023.

Cheong Choi Peng, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
de nomeação provisória, deste FSS — nomeada, definitiva-
mente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, 
do ETAPM, vigente, a partir de 24 de Fevereiro de 2023.

Declaração

Lei Chi Hou — cessa, a seu pedido, o contrato administrativo 
de provimento sem termo como técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, neste FSS, a partir de 9 de Janeiro de 2023.

–––––––

Fundo de Segurança Social, aos 11 de Janeiro de 2023. — O 
Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Dezembro de 2022:

Leong Fu Wa — renovada a comissão de serviço, pelo perí-
odo de um ano, como chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira deste Fundo, nos termos dos artigos 7.º e 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 40/2021 (Organização 
e funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Cul-
tura), do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Che-
fia), e do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia), a partir de 16 de Dezembro 
de 2022, por possuir experiência e competência profissional 
adequadas para o exercício das suas funções.

Ho Hou Nang — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Apoio Geral deste 
Fundo, nos termos dos artigos 7.º e 27.º do Regulamento 
Administrativo n.º 40/2021 (Organização e funcionamento 
do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), do n.º 1 do artigo 
5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatu-
to do Pessoal de Direcção e Chefia), e do n.º 2 do artigo 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e che-
fia), a partir de 1 de Janeiro de 2023, por possuir experiência 
e competência profissional adequadas para o exercício das 
suas funções.
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12/2015

12/2015

–––––––

 

澳 門 旅 遊 學 院

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

4/2017 2/2021

14/2009

4/2017 2/2021

14/2009

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

Lau Pui Sai, assistente técnica administrativa principal, 1.º 
escalão, deste Fundo — alterado o respectivo contrato ad-
ministrativo de provimento de longa duração para contrato 
administrativo de provimento sem termo, nos termos do n.º 2 
do artigo 4.º, da alínea 2) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.º da 
Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-
ços Públicos), a partir de 22 de Outubro de 2022.

Por despacho do signatário, de 28 de Dezembro de 2022:

Leong Pou Ian — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como técnica principal, 1.º 
escalão, neste Fundo, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º 
e do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Con-
trato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 18 de 
Janeiro de 2023.

–––––––

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, aos 12 de Janeiro de 
2023. — O Membro do Conselho de Administração, Chan Ka Io.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho da presidente deste Instituto, de 3 de Novembro 
de 2022:

Lo Ka In Helena, gerente geral do Hotel-Escola, em comissão 
de serviço, deste Instituto — rescindido, a seu pedido, as 
funções, a partir de 7 de Janeiro de 2023.

Por despachos da presidente do Instituto, de 15 de Dezembro 
de 2022:

Chan Hong Fai, adjunto-técnico especialista principal, 3.º 
escalão, contrato individual de trabalho, deste Instituto — 
alteradas as cláusulas 1.ª , n.º 1, 4.ª, 13.ª e 15.ª do seu contrato 
progredindo para adjunto-técnico especialista principal, 4.º 
escalão, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 1), e 4, da 
Lei n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, 
a partir de 5 de Janeiro de 2023.

Chan Sin Cheng, técnico especialista, 2.º escalão, contrato 
administrativo de provimento sem termo, deste Instituto 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 
progredindo para técnico especialista, 3.º escalão, nos ter-
mos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, a partir de 9 de 
Janeiro de 2023.

Ng Man Seng, adjunto-técnico especialista, 2.º escalão, contra-
to administrativo de provimento sem termo, deste Instituto 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 
progredindo para adjunto-técnico especialista, 3.º esca-
lão, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei 
n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, a 
partir de 9 de Janeiro de 2023.
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4/2017 2/2021

14/2009

4/2017 2/2021

14/2009

2/2021 12/2015

27/2019

15/2009

26/2009

15/2009 26/2009

1. 

2 7/ 2 019

2. 

University of Aberdeen

3. 

2014 4 2019 8

2019 8 2021 5

Pang Weng Ian, assistente técnico administrativo especialista, 
2.º escalão, contrato administrativo de provimento sem ter-
mo, deste Instituto — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato progredindo para assistente técnico ad-
ministrativo especialista, 3.º escalão, nos termos do artigo 
13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 
Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, a partir de 9 de Janeiro de 
2023.

Wong Pak Leng, técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, con-
trato administrativo de provimento de longa duração, deste 
Instituto — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato progredindo para técnico superior de 1.ª classe, 2.º 
escalão, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 4, da Lei 
n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, a 
partir de 20 de Janeiro de 2023.

Sit Song Cheng, técnico principal, 1.º escalão, contrato admi-
nistrativo de provimento de longa duração, deste Instituto 
— renovado o referido contrato, pelo período de três anos, 
na mesma categoria e escalão, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 
23 de Janeiro de 2023.

Por despacho da presidente do Instituto, de 11 de Janeiro 
de 2023:

Rasmussen Hans — nomeado, em comissão de serviço, pelo 
período de um ano, gerente geral do Restaurante-Escola 
deste Instituto, nos termos dos artigos 23.º, n.º 2, alínea 14), 
39.º, n.º 3, e 46.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2019 
(Estatutos do Instituto de Formação Turística de Macau), 
2.º, n.º 3, alínea 2), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), 
e 2.º, n.º 2, 5.º, 6.º, n.º 2, alínea 1), e 7.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do 
estatuto do pessoal de direcção e chefia), a partir de 1 de 
Fevereiro de 2023.

Ao abrigo dos artigos 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009 e 9.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, é publicada a nota 
relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao currículo 
académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação: 

— Vacatura do cargo (criado de acordo com o Regulamento 
Administrativo n.º 27/2019);

— Rasmussen Hans possui competência profissional e apti-
dão para o exercício do cargo de gerente geral do Restaurante-
-Escola do Instituto de Formação Turística de Macau, o que se 
demonstra pelo respectivo curriculum vitae. 

2. Currículo académico:

— Mestrado em Gestão de Empresas, Universidade de 
Aberdeen, Reino Unido.

3. Currículo profissional:

— De Abril de 2014 a Agosto de 2019, chefe de cozinha do 
Instituto de Formação Turística;

— De Agosto de 2019 a Maio de 2021, chefe de cozinha do 
Instituto de Formação Turística de Macau;
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2021 6 2022 5

2022 6

–––––––

 

海 事 及 水 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

430

–––––––

 

環 境 保 護 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

— De Junho de 2021 a Maio de 2022, gerente geral do Res-
taurante-Escola, substituto, do Instituto de Formação Turística 
de Macau;

— De Junho de 2022 até à presente data, chefe de cozinha 
do Instituto de Formação Turística de Macau.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 13 de Janeiro 
de 2023. — A Vice-Presidente do Instituto, Diamantina Luíza do 
Rosário Sá Coimbra.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 12 de Outubro de 2022:

Ng Tek Man — contratada em regime de contrato administrativo 
de provimento sem termo, pelo período experimental de 
seis meses, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 430, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir de 23 de Dezembro de 2022.

Por despacho do signatário, de 8 de Novembro de 2022:

Pun Kei Kei — cessou, a seu pedido, o contrato administrativo 
de provimento como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
nestes Serviços, a partir de 14 de Dezembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 9 de Janeiro de 2023. — O Director dos Serviços, substituto, 
Kuok Kin.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 9 de Janeiro de 2023:

Choi Seng Fai — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Prevenção da Poluição 
Ambiental 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 experiência e capacidade profissional adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 1 de Fevereiro 
de 2023.
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4/2017 2/2021 14/2009

23/2017

14/2016

a

4/2017 2/2021 14/2009

23/2017

14/2016

a

–––––––

 

民 航 局

更 正

16476

Por despachos do director, substituto, da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, de 12 de Janeiro de 
2023:

Chan Chi Kin, Chan Chi Lim Tiago, Leong Sut Wa e Wong 
Chi Kuong, técnicos superiores de 1.ª classe, 2.º escalão — 
nomeados, definitivamente, técnicos superiores principais, 1.º 
escalão, do quadro de pessoal destes Serviços, nos termos da 
alínea 2) do n.º 1, n.º 2 e n.º 4 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, do n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, e da alínea a) 
do n.º 8 do artigo 22.º do ETAPM, vigente, a partir da data da 
publicação deste despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Kuok Sio Ian e Wong Cheng, adjuntos-técnicos de 1.ª classe, 2.º 
escalão — nomeados, definitivamente, adjuntos-técnicos 
principais, 1.º escalão, do quadro de pessoal destes Serviços, 
nos termos da alínea 2) do n.º 1, n.º 2 e n.º 4 do artigo 14.º da 
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017 e pela Lei 
n.º 2/2021, do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2017, e da alínea a) do n.º 8 do artigo 22.º 
do ETAPM, vigente, a partir da data da publicação deste 
despacho no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 13 de 
Janeiro de 2023. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

Rectificação

Por ter saído inexacta a declaração desta Autoridade, publicada 

no Boletim Oficial da RAEM n.º 44/2022, II Série, de 3 de 

Novembro, a páginas 16476, novamente se publica:
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 6 de Dezembro de 2022:

Ting Lai Kuan — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, a partir de 1 de Março de 2023, como chefe da 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos destes Serviços, 
nos termos do artigo 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, por possuir competência profissional e expe-
riência adequadas para o exercício das funções.

Tam Hoi Iong — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, a partir de 2 de Abril de 2023, como chefe da 
Divisão de Exploração destes Serviços, nos termos do artigo 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir 
competência profissional e experiência adequadas para o 
exercício das funções.

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

Lei Chon Hou — contratado em regime de contrato adminis-
trativo de provimento de longa duração, pelo período expe-
rimental de seis meses, como técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, índice 430, área de informática, nos termos do 
artigo 12.º, n.os 1 e 3, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis 
n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com os artigos 4.º, n.os 1 e 3, e 
5.º, n.os 1 e 4, da Lei n.º 12/2015, a partir de 16 de Janeiro de 
2023.

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

Kwan Kuai Peng, assistente técnico administrativo principal, 
1.º escalão, destes Serviços — alterado o respectivo contrato 
administrativo de provimento de longa duração para contrato 
administrativo de provimento sem termo, nos termos do 
artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 
16 de Dezembro de 2022.

Por despachos da signatária, de 10 de Janeiro de 2023:

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

Lei Si Si — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento muda para a catego-
ria de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, 
índice 265, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 
alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, 5.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 2/2021, 2.º, 
alínea 3), e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 

郵 電 局

批 示 摘 錄

26/2009

26/2009

4/2017 2/2021

14/2009 12/2015

430

12/2015

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

12/2015

350

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

21/2021

14/2016 12/2015
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265

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

12/2015

485

485

–––––––

 

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

頴

12/2015

150

110

14/2009

12/2015

alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da sua 
publicação no Boletim Oficial da RAEM.

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

Fong Iat Hang, muda para a categoria de técnico superior de 
1.ª classe, 1.º escalão, área de informática, índice 485;

Chan Kam Ioc, muda para a categoria de técnico superior de 
1.ª classe, 1.º escalão, índice 485.

–––––––

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
12 de Janeiro de 2023. — A Directora dos Serviços, Lau Wai 
Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

E CADASTRO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 11 de Novembro de 2022:

Cheang Hou Seng, Lao Weng Chon e Lao Chi Ian — nomea-
dos, provisoriamente, topógrafos de 2.ª classe, 1.º escalão, 
do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos do artigo 
12.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos, com as alterações dadas 
pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 
22.º, n.º 1, do ETAPM, em vigor.

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

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de um 
ano, para exercerem funções nestes Serviços, ao abrigo dos 
artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 5 de Janeiro de 
2023:

Guan Weixiong, como motorista de ligeiros, 1.º escalão, índi-
ce 150;

Fong Iat Pio, como auxiliar, 1.º escalão, índice 110.

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

Lee Iok Fan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato administrativo de provimento sem termo com 
referência à categoria de adjunto-técnico especialista, 3.º 
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430

12/2015

435

–––––––

 

escalão, índice 430, nestes Serviços, ao abrigo do artigo 
13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, conjugado com 
o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 11 de Dezembro 
de 2022.

Por despacho do signatário, de 13 de Dezembro de 2022:

Che Wai Kin — renovado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, pelo período de três anos, como 
topógrafo especialista, 2.º escalão, índice 435, nestes Ser-
viços, ao abrigo dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 2 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 11 
de Janeiro de 2023. — O Director dos Serviços, Vicente Luís 
Gracias.
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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/196416

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : VETEMENTS GROUP AG

  E n d e r e ç o : B i n z s t r a s s e 44, 8045 Z u r i c h, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197337

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Difusores de óleos aromáticos, exceto 

difusores de junco; difusores de óleos aromáticos; 

difusores de óleos aromáticos, elétricos e não elétricos 

(exceto para rotim de aromaterapia); utensílios de 

cozinha; vidraria quotidiana (incluindo taças, pratos 

de mesa, potes, and jar ros); cerâmicas para uso 

doméstico; decorações em porcelana; utensílios para 

beber; utensílios para casas de banho; pentes; escovas; 

matérias-primas para escovagem; escovas de dentes; 

palitos; utensílios cosméticos; recipientes térmicos; 

utensílios de limpeza manual; vidro não processado ou 

semi-processado (exceto vidro arquitetónico); gaiolas 

para pássaros; aquários; difusores de tomada para 

repelentes de mosquito; pincéis para maquilhagem; 

pratos para difusão de óleos aromáticos; materiais 

para o fabrico de escovas; aquários de interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197338

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Concentrados de f ruta; purés de 

frutas; preparações sob a forma de pó para fazer 

bebidas; bebidas sem álcool; misturas em pó, xaropes 

e outras preparações para fazer bebidas; extratos 

de frutas e de legumes para usar na preparação de 

bebidas sem álcool; bebidas sem álcool com colagénio 

como o ingrediente principal, não para uso médico; 

misturas em pó para bebidas contendo colagénio; 

bebidas sem álcool contendo colagénio; misturas em 

pó para bebidas contendo principalmente açaí, romãs 

e extratos de chá verde, semente de uva e aloe vera; 

algas processadas para consumo humano; aloe vera 

preparado para consumo humano; soro de leite em pó 

de proteína, produtos de soro de leite seco.

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

[210]  N.º : N/197339

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Preparações à base de ervas para fazer 

bebidas; bebidas à base de chá; chás de ervas; infusões 

de ervas; café; bebidas à base de café; café instantâneo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197340

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Sumos de frutas bebidas; bebidas sem 

álcool contendo sumos de frutas [sumos de frutos]; 

bebidas feitas de concentrados de frutas; bebidas de 

sumos de frutas contendo multivitaminas; bebidas 

energéticas; sumos de f rutas [sumos de f rutos] e 

bebidas de frutas; bebidas sem álcool contendo sumos 

de frutas [sumos de frutos]; bebidas sem álcool com 

sabor de chá; bebidas sem álcool, nomeadamente, 

bebidas energéticas; bebidas de frutas, não alcoólicas; 

bebidas à base de soro de leite; bebidas sem álcool; 

bebidas de frutas e sumos de frutas [sumos de frutos]; 

bebidas de legumes e sumos de legumes; misturas 

em pó, xaropes e outras preparações para fazer 

bebidas; extratos de frutas e de legumes para usar na 

preparação de bebidas sem álcool; misturas em pó 

para bebidas contendo espinheiro-marítimo, algas e 

aloe vera; bebidas à base de frutas; bebidas sem álcool 

contendo sumos de frutas [sumos de frutos].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197345

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Difusores de óleos aromáticos, exceto 

difusores de junco; difusores de óleos aromáticos; 

difusores de óleos aromáticos, elétricos e não elétricos 

(exceto para rotim de aromaterapia); utensílios de 

cozinha; vidraria quotidiana (incluindo taças, pratos 

de mesa, potes, and jar ros); cerâmicas para uso 

doméstico; decorações em porcelana; utensílios para 

beber; utensílios para casas de banho; pentes; escovas; 

matérias-primas para escovagem; escovas de dentes; 

palitos; utensílios cosméticos; recipientes térmicos; 

utensílios de limpeza manual; vidro não processado ou 

semi-processado (exceto vidro arquitetónico); gaiolas 

para pássaros; aquários; difusores de tomada para 

repelentes de mosquito; pincéis para maquilhagem; 

pratos para difusão de óleos aromáticos; materiais 

para o fabrico de escovas; aquários de interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197346

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Concentrados de f ruta; purés de 

frutas; preparações sob a forma de pó para fazer 
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bebidas; bebidas sem álcool; misturas em pó, xaropes 

e outras preparações para fazer bebidas; extratos 

de frutas e de legumes para usar na preparação de 

bebidas sem álcool; bebidas sem álcool com colagénio 

como o ingrediente principal, não para uso médico; 

misturas em pó para bebidas contendo colagénio; 

bebidas sem álcool contendo colagénio; misturas em 

pó para bebidas contendo principalmente açaí, romãs 

e extratos de chá verde, semente de uva e aloe vera; 

algas processadas para consumo humano; aloe vera 

preparado para consumo humano; soro de leite em pó 

de proteína, produtos de soro de leite seco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197347

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Preparações à base de ervas para fazer 

bebidas; bebidas à base de chá; chás de ervas; infusões 

de ervas; café; bebidas à base de café; café instantâneo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197348

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Sumos de frutas bebidas; bebidas sem 

álcool contendo sumos de frutas [sumos de frutos]; 

bebidas feitas de concentrados de frutas; bebidas de 

sumos de frutas contendo multivitaminas; bebidas 

energéticas; sumos de f rutas [sumos de f rutos] e 

bebidas de frutas; bebidas sem álcool contendo sumos 

de frutas [sumos de frutos]; bebidas sem álcool com 

sabor de chá; bebidas sem álcool, nomeadamente, 

bebidas energéticas; bebidas de frutas, não alcoólicas; 

bebidas à base de soro de leite; bebidas sem álcool; 

bebidas de frutas e sumos de frutas [sumos de frutos]; 

bebidas de legumes e sumos de legumes; misturas 

em pó, xaropes e outras preparações para fazer 

bebidas; extratos de frutas e de legumes para usar na 

preparação de bebidas sem álcool; misturas em pó 

para bebidas contendo espinheiro-marítimo, algas e 

aloe vera; bebidas à base de frutas; bebidas sem álcool 

contendo sumos de frutas [sumos de frutos].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197353

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Difusores de óleos aromáticos, exceto 

difusores de junco; difusores de óleos aromáticos; 

difusores de óleos aromáticos, elétricos e não elétricos 

(exceto para rotim de aromaterapia); utensílios de 

cozinha; vidraria quotidiana (incluindo taças, pratos 

de mesa, potes, and jar ros); cerâmicas para uso 

doméstico; decorações em porcelana; utensílios para 

beber; utensílios para casas de banho; pentes; escovas; 

matérias-primas para escovagem; escovas de dentes; 

palitos; utensílios cosméticos; recipientes térmicos; 

utensílios de limpeza manual; vidro não processado ou 

semi-processado (exceto vidro arquitetónico); gaiolas 

para pássaros; aquários; difusores de tomada para 

repelentes de mosquito; pincéis para maquilhagem; 

pratos para difusão de óleos aromáticos; materiais 

para o fabrico de escovas; aquários de interior.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197354

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Concentrados de f ruta; purés de 

frutas; preparações sob a forma de pó para fazer 

bebidas; bebidas sem álcool; misturas em pó, xaropes 

e outras preparações para fazer bebidas; extratos 

de frutas e de legumes para usar na preparação de 

bebidas sem álcool; bebidas sem álcool com colagénio 

como o ingrediente principal, não para uso médico; 

misturas em pó para bebidas contendo colagénio; 

bebidas sem álcool contendo colagénio; misturas em 

pó para bebidas contendo principalmente açaí, romãs 

e extratos de chá verde, semente de uva e aloe vera; 

algas processadas para consumo humano; aloe vera 

preparado para consumo humano; soro de leite em pó 

de proteína, produtos de soro de leite seco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197355

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Preparações à base de ervas para fazer 

bebidas; bebidas à base de chá; chás de ervas; infusões 

de ervas; café; bebidas à base de café; café instantâneo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197356

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Sumos de frutas bebidas; bebidas sem 

álcool contendo sumos de frutas [sumos de frutos]; 

bebidas feitas de concentrados de frutas; bebidas de 

sumos de frutas contendo multivitaminas; bebidas 

energéticas; sumos de f rutas [sumos de f rutos] e 

bebidas de frutas; bebidas sem álcool contendo sumos 

de frutas [sumos de frutos]; bebidas sem álcool com 

sabor de chá; bebidas sem álcool, nomeadamente, 

bebidas energéticas; bebidas de frutas, não alcoólicas; 

bebidas à base de soro de leite; bebidas sem álcool; 

bebidas de frutas e sumos de frutas [sumos de frutos]; 

bebidas de legumes e sumos de legumes; misturas 

em pó, xaropes e outras preparações para fazer 

bebidas; extratos de frutas e de legumes para usar na 

preparação de bebidas sem álcool; misturas em pó 

para bebidas contendo espinheiro-marítimo, algas e 

aloe vera; bebidas à base de frutas; bebidas sem álcool 

contendo sumos de frutas [sumos de frutos].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197361

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)
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  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Difusores de óleos aromáticos, exceto 

difusores de junco; difusores de óleos aromáticos; 

difusores de óleos aromáticos, elétricos e não elétricos 

(exceto para rotim de aromaterapia); utensílios de 

cozinha; vidraria quotidiana (incluindo taças, pratos 

de mesa, potes, and jar ros); cerâmicas para uso 

doméstico; decorações em porcelana; utensílios para 

beber; utensílios para casas de banho; pentes; escovas; 

matérias-primas para escovagem; escovas de dentes; 

palitos; utensílios cosméticos; recipientes térmicos; 

utensílios de limpeza manual; vidro não processado ou 

semi-processado (exceto vidro arquitetónico); gaiolas 

para pássaros; aquários; difusores de tomada para 

repelentes de mosquito; pincéis para maquilhagem; 

pratos para difusão de óleos aromáticos; materiais 

para o fabrico de escovas; aquários de interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197362

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Concentrados de f ruta; purés de 

frutas; preparações sob a forma de pó para fazer 

bebidas; bebidas sem álcool; misturas em pó, xaropes 

e outras preparações para fazer bebidas; extratos 

de frutas e de legumes para usar na preparação de 

bebidas sem álcool; bebidas sem álcool com colagénio 

como o ingrediente principal, não para uso médico; 

misturas em pó para bebidas contendo colagénio; 

bebidas sem álcool contendo colagénio; misturas em 

pó para bebidas contendo principalmente açaí, romãs 

e extratos de chá verde, semente de uva e aloe vera; 

algas processadas para consumo humano; aloe vera 

preparado para consumo humano; soro de leite em pó 

de proteína, produtos de soro de leite seco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197363

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Preparações à base de ervas para fazer 

bebidas; bebidas à base de chá; chás de ervas; infusões 

de ervas; café; bebidas à base de café; café instantâneo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197364

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Sumos de frutas bebidas; bebidas sem 

álcool contendo sumos de frutas [sumos de frutos]; 

bebidas feitas de concentrados de frutas; bebidas de 

sumos de frutas contendo multivitaminas; bebidas 

energéticas; sumos de f rutas [sumos de f rutos] e 

bebidas de frutas; bebidas sem álcool contendo sumos 

de frutas [sumos de frutos]; bebidas sem álcool com 

sabor de chá; bebidas sem álcool, nomeadamente, 

bebidas energéticas; bebidas de frutas, não alcoólicas; 

bebidas à base de soro de leite; bebidas sem álcool; 

bebidas de frutas e sumos de frutas [sumos de frutos]; 

bebidas de legumes e sumos de legumes; misturas 

em pó, xaropes e outras preparações para fazer 

bebidas; extratos de frutas e de legumes para usar na 

preparação de bebidas sem álcool; misturas em pó 

para bebidas contendo espinheiro-marítimo, algas e 

aloe vera; bebidas à base de frutas; bebidas sem álcool 

contendo sumos de frutas [sumos de frutos].
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197369

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Difusores de óleos aromáticos, exceto 

difusores de junco; difusores de óleos aromáticos; 

difusores de óleos aromáticos, elétricos e não elétricos 

(exceto para rotim de aromaterapia); utensílios de 

cozinha; vidraria quotidiana (incluindo taças, pratos 

de mesa, potes, and jar ros); cerâmicas para uso 

doméstico; decorações em porcelana; utensílios para 

beber; utensílios para casas de banho; pentes; escovas; 

matérias-primas para escovagem; escovas de dentes; 

palitos; utensílios cosméticos; recipientes térmicos; 

utensílios de limpeza manual; vidro não processado ou 

semi-processado (exceto vidro arquitetónico); gaiolas 

para pássaros; aquários; difusores de tomada para 

repelentes de mosquito; pincéis para maquilhagem; 

pratos para difusão de óleos aromáticos; materiais 

para o fabrico de escovas; aquários de interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197370

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Concentrados de f ruta; purés de 

frutas; preparações sob a forma de pó para fazer 

bebidas; bebidas sem álcool; misturas em pó, xaropes 

e outras preparações para fazer bebidas; extratos 

de frutas e de legumes para usar na preparação de 

bebidas sem álcool; bebidas sem álcool com colagénio 

como o ingrediente principal, não para uso médico; 

misturas em pó para bebidas contendo colagénio; 

bebidas sem álcool contendo colagénio; misturas em 

pó para bebidas contendo principalmente açaí, romãs 

e extratos de chá verde, semente de uva e aloe vera; 

algas processadas para consumo humano; aloe vera 

preparado para consumo humano; soro de leite em pó 

de proteína, produtos de soro de leite seco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197371

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Preparações à base de ervas para fazer 

bebidas; bebidas à base de chá; chás de ervas; infusões 

de ervas; café; bebidas à base de café; café instantâneo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197372

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Sumos de frutas bebidas; bebidas sem 

álcool contendo sumos de frutas [sumos de frutos]; 

bebidas feitas de concentrados de frutas; bebidas de 
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sumos de frutas contendo multivitaminas; bebidas 

energéticas; sumos de f rutas [sumos de f rutos] e 

bebidas de frutas; bebidas sem álcool contendo sumos 

de frutas [sumos de frutos]; bebidas sem álcool com 

sabor de chá; bebidas sem álcool, nomeadamente, 

bebidas energéticas; bebidas de frutas, não alcoólicas; 

bebidas à base de soro de leite; bebidas sem álcool; 

bebidas de frutas e sumos de frutas [sumos de frutos]; 

bebidas de legumes e sumos de legumes; misturas 

em pó, xaropes e outras preparações para fazer 

bebidas; extratos de frutas e de legumes para usar na 

preparação de bebidas sem álcool; misturas em pó 

para bebidas contendo espinheiro-marítimo, algas e 

aloe vera; bebidas à base de frutas; bebidas sem álcool 

contendo sumos de frutas [sumos de frutos].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197377

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Difusores de óleos aromáticos, exceto 

difusores de junco; difusores de óleos aromáticos; 

difusores de óleos aromáticos, elétricos e não elétricos 

(exceto para rotim de aromaterapia); utensílios de 

cozinha; vidraria quotidiana (incluindo taças, pratos 

de mesa, potes, and jar ros); cerâmicas para uso 

doméstico; decorações em porcelana; utensílios para 

beber; utensílios para casas de banho; pentes; escovas; 

matérias-primas para escovagem; escovas de dentes; 

palitos; utensílios cosméticos; recipientes térmicos; 

utensílios de limpeza manual; vidro não processado ou 

semi-processado (exceto vidro arquitetónico); gaiolas 

para pássaros; aquários; difusores de tomada para 

repelentes de mosquito; pincéis para maquilhagem; 

pratos para difusão de óleos aromáticos; materiais 

para o fabrico de escovas; aquários de interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197378

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Concentrados de f ruta; purés de 

frutas; preparações sob a forma de pó para fazer 

bebidas; bebidas sem álcool; misturas em pó, xaropes 

e outras preparações para fazer bebidas; extratos 

de frutas e de legumes para usar na preparação de 

bebidas sem álcool; bebidas sem álcool com colagénio 

como o ingrediente principal, não para uso médico; 

misturas em pó para bebidas contendo colagénio; 

bebidas sem álcool contendo colagénio; misturas em 

pó para bebidas contendo principalmente açaí, romãs 

e extratos de chá verde, semente de uva e aloe vera; 

algas processadas para consumo humano; aloe vera 

preparado para consumo humano; soro de leite em pó 

de proteína, produtos de soro de leite seco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197379

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : Preparações à base de ervas para fazer 

bebidas; bebidas à base de chá; chás de ervas; infusões 

de ervas; café; bebidas à base de café; café instantâneo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197380

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

[730]  Requerente : APEX 3 ENTERPRISES, PTE. 

LTD.

  Endereço : 8 Marina Boulevard #05-02, Marina 

Bay Financial Centre Singapore (018981)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Sumos de frutas bebidas; bebidas sem 

álcool contendo sumos de frutas [sumos de frutos]; 

bebidas feitas de concentrados de frutas; bebidas de 

sumos de frutas contendo multivitaminas; bebidas 

energéticas; sumos de f rutas [sumos de f rutos] e 

bebidas de frutas; bebidas sem álcool contendo sumos 

de frutas [sumos de frutos]; bebidas sem álcool com 

sabor de chá; bebidas sem álcool, nomeadamente, 

bebidas energéticas; bebidas de frutas, não alcoólicas; 

bebidas à base de soro de leite; bebidas sem álcool; 

bebidas de frutas e sumos de frutas [sumos de frutos]; 

bebidas de legumes e sumos de legumes; misturas 

em pó, xaropes e outras preparações para fazer 

bebidas; extratos de frutas e de legumes para usar na 

preparação de bebidas sem álcool; misturas em pó 

para bebidas contendo espinheiro-marítimo, algas e 

aloe vera; bebidas à base de frutas; bebidas sem álcool 

contendo sumos de frutas [sumos de frutos].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201154

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

[730]  Requerente : RIMOWA GMBH

  Endereço : R ichard-Byrd-Strasse 13, 50829 

Koeln, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de viagem para avião; pastas 

para conferências; malas com rodas; bolsas pequenas 

para cosméticos, chaves e outros objectos pessoais; 

cubos de compactação adaptados para bagagem; cofres 

de viagem; malas de mão; malas de viagem com rodas; 

sacos de viagem; sacos; pegas para malas de viagem; 

pegas telescópicas para estojos; correias em couro; 

tiras em couro [selaria]; maletas para documentos; 

pastas [maletas]; estojos para maqui lhagem, sem 

conteúdo; estojos de viagem [marroquinaria]; mochilas 

[com duas alças]; bolsas de trazer à cintura; sacos de 

viagem para sapatos; sacos porta-fatos [para viagem]; 

sacos de desporto; sacos de mão; malinhas de mão; 

couro em bruto ou semitrabalhado; imitações de 

couro; carteiras de bolso; bolsas; porta-cartões de 

visita; carteiras para cartões de crédito; estojos para 

chaves [marroquinaria]; etiquetas para bagagem; 

etiquetas em couro; sacos [invólucros, bolsas] em 

couro, para embalagem; capas para malas; pegas 

para segurar sacos de compras; sacos de compras; 

chapéus-de-chuva; guarda-sol [sombrinhas]; sacos; 

sacos de viagem, malinhas de mão; mochilas, sacos de 

equipamento [com formato cilíndrico]; revestimentos 

de móveis em couro; bengalas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/09  China

N.º 63119333

[210]  N.º : N/201212

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

[730]  Requerente : Mercedes-Benz Group AG

  Endereço : Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, 

DE

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Dispositivos de navegação, orientação, 

rastreamento, marcação e cartografia; dispositivos de 

tecnologia da informação e audiovisual, multimédia 

e de fotografia; dispositivos de indicação; dispositivos 

óticos, aumentadores e corretores; dispositivos de 

proteção, segurança, defesa e sinalização; aparelhos, 
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instrumentos e cabos para eletricidade; aparelhos e 

instrumentos para reprodução de dados; aparelhos de 

emissão do som, dados ou imagens; aparelhos para o 

registo de dados; aparelhos para processamento de 

pagamentos eletrónicos; aparelhos de processamento 

de dados; computadores; teclados de computador; 

periféricos adaptados para uso com computadores; 

extintores; vestuário de proteção contra acidentes, 

radiações e fogo; luvas para proteção contra acidentes; 

fatos especiais de proteção para aviadores; aparelhos 

de respiração para a natação subaquática; altifalantes; 

estojos especia is para aparelhos e instrumentos 

fotográficos; estojos concebidos para instrumentos 

de dissecação [microscopia]; dispositivos de limpeza 

para discos acústicos; suportes de bobinas elétricas; 

apl icações móveis; sof tware; sof tware de jogos; 

programas de computador gravados; programas 

de computador desca r regáveis; plata for mas de 

software; software educativo; software de aplicação; 

software para telefones inteligentes; software para 

processamento de pagamentos eletrónicos para 

e de terceiros; software de intel igência artif icial; 

sof tware de computação em nuvem; sof tware de 

realidade aumentada; software de reconhecimento 

de fala; software para sistemas de navegação GPS; 

software de intel igência art i f ic ia l para veículos; 

óculos [ótica]; óculos de sol; óculos para desporto; 

estojos para óculos; correntes para óculos; lentes de 

contacto; estojos para lentes de contacto; protetores 

de tomadas elétr icas; equipamento de mergulho; 

má sc a ra s de merg u l ho; fato s de merg u l hador; 

tampões de ouvidos para o mergulho; publicações 

eletrónicas descarregáveis; cordões para óculos; 

armações de óculos; máscaras respiratórias, sem ser 

para a respiração artificial; máscaras de proteção; 

filtros para máscaras respiratórias; mantas ignífugas; 

aparelhos extintores para automóveis; agulhetas para 

mangueiras de incêndio; proteções para a cabeça; 

capacetes de proteção para desporto; capacetes 

de equitação; interfaces [informática]; gira-discos; 

telefones celulares; capas para telemóveis; fechaduras 

elétr icas; ímanes; ímanes decorat ivos; postes de 

T.S.F.; parafusos micrométricos para instrumentos 

óticos; monitores [hardware]; monitores [programas 

informáticos]; tapetes de rato; redes de salvamento; 

programas de sistemas operativos, gravados; discos 

refletores individuais para a prevenção de acidentes 

de viação; sinais de trânsito, luminosos ou mecânicos; 

lonas de salvação; letreiros luminosos; para-faíscas; 

pés para aparelhos fotográf icos; d isposit ivos de 

pilotagem automática para veículos; protetores de 

dentes; instalações elétricas antirroubo; tripés para 

câmaras fotográficas; apoios de pulsos para utilização 

com computador; car tões de crédito; leitores de 

cartões para cartões de crédito; leitores de cartões 

elet rón icos; ter m i na is para car tões de c réd ito; 

software para facilitar a segurança das transações 

com cartões de crédito; terminais para processamento 

eletrónico de pagamentos com cartão de crédito; 

suportes multimédia descarregáveis; conteúdos de 

média; baterias; carregadores de baterias; baterias 

para veículos elétricos; bases de carregamento de 

telemóveis; estações de carregamento para telemóveis; 

estações de carregamento para veículos elétricos; 

relógios intel igentes; telefones intel igentes sob a 

forma de relógios de pulso; podcasts (ficheiros de 

áudio); programas de computador para util ização 

na navegação autónoma de veículos; programas de 

computador para utilização no comando autónomo 

de veículos; câmaras de visão traseira para veículos; 

sistemas eletrónicos de bordo para assistência ao 

estacionamento; auriculares; fones para ouvidos; 

auriculares; auscultadores com microfone incorporado 

para utilização com telemóveis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/03/23  Un i ão 

Europeia N.º 018676454

[210]  N.º : N/201213

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

[730]  Requerente : Mercedes-Benz Group AG

  Endereço : Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, 

DE

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Art igos de papelar ia e mater ia l 

escolar; sacos e artigos para o acondicionamento, 

embrulho e armazenamento de papel, car tão ou 

matérias plásticas; material impresso; materiais para 

encadernações; fotografias impressas; adesivos para 

papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; 

caixas de pinturas e pincéis; máquinas de escrever 

[elétricas ou não elétricas]; artigos para escritório 

[com exceção de móveis]; materiais plásticos para 

embalagem; carateres de tipografia [números e letras]; 

clichés de tipografia; fitas adesivas para papelaria ou 
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para uso doméstico; maquetas de arquitetura; sacos de 

lixo em papel ou em matérias plásticas; porta-cheques; 

pinças para notas; chassis [quadros] para compor 

[tipografia]; componedores; placas para gravação; 

galés [tipografia]; pentes para marmorear; aparelhos 

manuais para etiquetar; bolsas para passaportes; rolos 

para pintores de edifícios; aparelhos para a colagem 

de fotografias; materiais de embalagem em fécula ou 

amido; suportes para fotografias; branquetas para 

tipografia não em matérias têxteis; regretas para 

tipografia; fitas autoadesivas para papelaria ou para 

uso doméstico; folhas em celulose recuperada para 

embalagens; esteatito [giz para alfaiates]; giz para 

alfaiates; tabuleiros para ordenar e contar dinheiro; 

aparelhos para fazer v inhetas; braçadeiras para 

instrumentos de escrever; autocolantes para para-choques 

de veículos; calendários de natal.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/03/23  Un i ão 

Europeia N.º 018676454

[210]  N.º : N/201214

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

[730]  Requerente : Mercedes-Benz Group AG

  Endereço : Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, 

DE

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; br inquedos; aparelhos de 

jogos de v ídeo; ar t igos de g inást ica e despor to; 

decorações para árvores de natal; sacos adaptados 

para o transporte de pranchas de surf; isco artificial 

para pesca; rodelas para tacos de bilhar; marcadores 

de bilhar; protetores para mesas de bilhar americano; 

bóias de pesca; detetores de picada [artigos de pesca]; 

câmaras de ar de bolas de jogo; giz para tacos de 

bi lhar; suportes de árvores de nata l; árvores de 

natal de material sintético; confetti; sacos de cricket; 

utensílios para reparar terreno [acessório de golfe]; 

rolos para bicicletas estáticas de exercício; carrosséis 

de feiras; anzóis; sacos de golfe, com ou sem rodas; 

vísceras para a pesca; cordas de tripa para raquetes; 

carretos para papagaios de papel; linhas de pesca; 

mastros para pranchas à vela; br inquedos para 

pregar partidas; almofadas de proteção [partes de 

vestuário de desporto]; bolas de pintura [munições 

para paintball]; cápsulas para pistolas [brinquedos]; 

cordas para raquetes; carretos para a pesca; resina 

para desportistas; correias para pranchas de surf; 

equipamento de natação; cintos de natação; coletes 

de natação; f lutuadores pa ra natação; pi sc i nas 

[br inquedos]; aparelhos de desporto; veículos de 

br inquedo; modelos de veículos à escala; esquis, 

bastões para esqui e acessórios de esquis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/03/23  Un i ão 

Europeia N.º 018676454

[210]  N.º : N/201564

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

[730]  Requerente : 

 Monster Energy Company

  Endereço : 92879

1

 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/28  China

N.º 63574851

[210]  N.º : N/201565

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

[730]  Requerente : 

 Monster Energy Company

  Endereço : 92879

1

 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/28  China

N.º 63574850

[210]  N.º : N/201566

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

[730]  Requerente : 

 Monster Energy Company

  Endereço : 92879

1

 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/28  China

N.º 63574849

[210]  N.º : N/201568

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

[730]  Requerente : 

 Monster Energy Company

  Endereço : 92879

1

 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/28  China

N.º 63574847

[210]  N.º : N/201572

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

[730]  Requerente : Amphenol Corporation

  Endereç o : 358 Ha l l Avenue Wa l l i ng ford, 

Connecticut 06492 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/315,537

[210]  N.º : N/201573

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

[730]  Requerente : Amphenol Corporation

  Endereç o : 358 Ha l l Avenue Wa l l i ng ford, 

Connecticut 06492 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/315,603

[210]  N.º : N/201647

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

[730]  Requerente : Farm Fresh L.L.C

  Endereço : P.O. Box 7011, GMG Building, Umm 

Hurair Rd, Oud Metha, Bur Dubai, Dubai, United 

Arab Emirates

  Nac iona l idade :  Emirados 

Árabes Unidos

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau, e café artif icial; 

arroz, tapioca e sagú; farinhas e preparados feitos de 

cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados; mel, 

melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; 

v i n a g r e, m o l h o s (c o n d i m e nt o s); e s p e c i a r i a s; 
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gelo; pimenta da Jamaica (al lspice), anis (grãos), 

p r e p a r a ç õ e s a ro m át i c a s p a r a a a l i m e nt a ç ã o, 

bicarbonato de soda para a cozinha (bicarbonato de 

sódio para fins culinários), bebidas à base de café, 

aromas para bebidas, sem ser óleos essenciais, bebida 

à base de chá, bicarbonato de soda para fins culinários 

(bicarbonato de sódio), pasta para bolos, pó para bolos 

(pastelaria), bolos, aromas para bolos, sem ser óleos 

essenciais, chocolate, bebidas de chocolate com leite, 

bebidas à base de chocolate, chow-chow (condimentos), 

chutneys (condimentos), canela (condimento), molho 

de maçã (condimento), cápsulas de café (recheadas), 

molho de arando (condimento), pasta de gengibre 

(tempero), harissa (condimento), molhos para massas 

a l i ment íc ia s, a l ho p ic ado (tempero), sementes 

processadas para uso como tempero, sementes de 

sésamo (tempero), tamarindo (condimento), cravo da 

India (condimento), cacau, bebidas de cacau com leite, 

produtos de cacau, café, bebidas de café com leite, 

essências de café (essências), preparações vegetais 

para substitutos do café, café verde (sem tostar), 

condimentos, sal de cozinha, flocos de milho, farinha 

de mi lho, fubá (far inha de mi lho), mi lho moído, 

pipocas, milho torrado (milho tostado), coulis de 

frutas (molhos), cuscuz (sêmola), gelados (sorvetes), 

creme de tártaro para cozinhar, creme de tártaro 

para fins culinários, caril (condimento), molhos para 

saladas, essências para alimentos, exceto essências 

etéreas e óleos essenc ia is, massas a l imentares, 

alimentos à base de farinha (farináceos), fermentos 

para massas, cerea is em f locos, f locos de aveia, 

essências (para cozinhar), sem ser óleos essenciais, 

linhaça para consumo humano, farinha, produtos de 

farinha triturada, fondants (confeitaria), coberturas 

para bolos, iogurte congelado (gelados de confeitaria), 

gelado de iogurte congelado (gelados de confeitaria), 

geleias de frutos (confeitaria), ervas aromáticas, em 

conserva (temperos), gengibre (condimento), glucose 

para a al imentação, caldos de carne, halvas, mel, 

gelados (sorvetes), agentes de ligação para gelados, 

ketchup (molho), sementes de linho (processadas) para 

consumo humano, farinha de amido de milho, papa de 

farinha de amido de milho, farinha de amido de milho 

moído, farinha de amido de milho torrado, biscoitos 

de malte, maionese, empadas de carne, mousses de 

chocolate, mousses de sobremesa (confeitaria), muesli, 

mostarda, farinha de mostarda, refeições preparadas 

à base de massas (noodles), talharim (massas com 

ovos), noz moscada, alimentos à base de aveia, farinha 

de aveia, aveia moída, aveia descascada, pasta de 

soja (condimentos), confeitaria à base de amendoim, 

pimenta, rebuçados de menta, pimentão (temperos), 

pesto (mol ho ita l ia no), pós pa ra fa zer gelados, 

pral inas, sal para conservar al imentos, molho de 

tempero (relish) (condimento), arroz, bolos de arroz, 

snacks à base de arroz, geleia real (para consumo 

humano) (sem ser para uso médico), açafrão (tempero), 

sagu, sa l de coz i n ha, mol ho de tomate, mol hos 

(condimentos), água do mar para cozinhar, temperos, 

sorvetes (gelados), farinha de soja, molho de soja, 

especiarias, anis estrelado, açúcar, confeitaria doce, 

sushi, edulcorantes (naturais), bombons (doçaria), 

rebuçados de menta, chá gelado, molho de tomate, 

curcuma, baunilha para culinária (aromas), vanilina 

(sucedâneo da baunilha), preparações vegetais para 

substitutos do café, vinagres, algas (condimentos), 

far inha de tr igo, gérmen de tr igo para consumo 

humano, preparações para endurecer nata batida.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201705

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

[730]  Requerente : MARY JANE ONG

  Endereço : 15 Annapolis Street, Greenhills, San 

Juan City 1502 Metro Manila (PH)

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201706

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

[730]  Requerente : ANNANDALE DISTILLERY 

COMPANY LIMITED

  Endereço : Annandale Distillery, Northfield, 

Annan, Dumfriesshire, DG12 5LL, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 烈 料

蘭 力

利

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201707

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

[730]  Requerente : ANNANDALE DISTILLERY 

COMPANY LIMITED

  Endereço : Annandale Distillery, Northfield, 

Annan, Dumfriesshire, DG12 5LL, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 烈 料

蘭 力

利

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201708

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

[730]  Requerente : ANNANDALE DISTILLERY 

COMPANY LIMITED

  Endereço : Annandale Distillery, Northfield, 

Annan, Dumfriesshire, DG12 5LL, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 烈 料

蘭 力

利

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201709

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

[730]  Requerente : ANNANDALE DISTILLERY 

COMPANY LIMITED

  Endereço : Annandale Distillery, Northfield, 

Annan, Dumfriesshire, DG12 5LL, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 烈 料

蘭 力

利

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201710

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

[730]  Requerente : ANNANDALE DISTILLERY 

COMPANY LIMITED

  Endereço : Annandale Distillery, Northfield, 

Annan, Dumfriesshire, DG12 5LL, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 烈 料

蘭 力

利

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201711

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

[730]  Requerente : ANNANDALE DISTILLERY 

COMPANY LIMITED

  Endereço : Annandale Distillery, Northfield, 

Annan, Dumfriesshire, DG12 5LL, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 烈 料

蘭 力

利

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201722

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

[730]  Requerente : Deep Dive LLC



566    3   2023  1  18 

  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, 

Delaware 19801, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Gravações d ig ita is; publ icações 

electrónicas descarregáveis; software informático 

educativo; aparelhos e instrumentos electrónicos 

de instrução e ensino; programas de computador 

e conteúdos audiovisuais baseados na rede para 

emissão ou outra transmissão na televisão, rádio, 

telemóveis, assistentes pessoais digitais , computadores 

pessoais e periféricos de computador; câmaras de 

imagem térmica; aparelhos para gravação, difusão, 

transmissão, recepção, processamento, geração, 

reprodução, distribuição, re-distribuição, localização, 

marcação, codificação e descodificação de conteúdos 

áud io e v ídeo, i magens f i xa s e em mov i mento, 

dados e metadados; suportes de dados magnéticos, 

discos de gravação, suportes de memória, discos 

compactos, discos compactos interactivos, CD-ROMs 

e DVDs, mini-discos, cassetes e cartuchos; software 

de computador; software de jogos de computador; 

programas de jogos de vídeo; software de computador 

para utilização como interface de programação de 

aplicações para construir aplicações de software; 

ficheiros de áudio, ficheiros de imagem, ficheiros de 

vídeo, ficheiros de música e conteúdo multimédia 

descarregáveis; computadores; computadores portáteis; 

computadores vestíveis; hardware de computador; 

periféricos de computador; periféricos vestíveis para 

jogar jogos de vídeo; controladores para utilização 

com conteúdo multimédia digital interactivo; música 

digital, gravações de áudio e vídeo (descarregáveis) a 

partir da Internet; painéis de informação eletrónicos; 

software de desenvolvimento de aplicações; software 

informático para criar, configurar, operar e controlar 

computadores, periféricos de computador e leitores de 

áudio e vídeo; software de sistema operativo; aparelhos 

de limpeza para registos fonográficos; manequins de 

teste de colisão; ficheiros de imagem descarregáveis; 

f icheiros de música descarregáveis; toques para 

telemóveis; estojos para óculos; correntes para óculos; 

cordões para óculos; armações para óculos (eyeglass); 

óculos 3D; óculos (eyewear); óculos (eyeglasses); 

óculos de sol; vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos 

e instrumentos ópticos; lentes ópticas; lentes de 

óculos; lentes de contacto; recipientes para lentes de 

contacto; lentes correctoras; armações para óculos 

(spectacle); bicos de mangueira de incêndio; interfaces 

para computadores; monitores de computador; ecrãs 

de visualização; aparelhos de visualização de vídeo 

para fixação à cabeça; ecrãs tácteis interactivos; cintos 

de segurança; bóias salva-vidas; redes salva-vidas; 

balsas salva-vidas; ímanes; ímanes (decorativos); 

mastros para antenas sem f ios; tapetes de rato; 

discos ref lectores para desgaste, para a prevenção 

de acidentes de trânsito; respiradores para filtrar o 

ar; arneses de segurança, não sendo para assentos 

de veículos ou equipamento de desporto; sistemas 

de aspersão (pulverizadores) para protecção contra 

incêndios; suportes para aparelhos fotográficos; tripés 

para máquinas fotográficas; apoios para os pulsos para 

utilização com computadores; peças e acessórios para 

os referidos artigos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/25  Su íça

N.º 04322/2022

[210]  N.º : N/201723

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

[730]  Requerente : Deep Dive LLC

  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, 

Delaware 19801, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publ ic idade; gestão de empresas; 

administração de empresas; funções de escritório; 

ser v iços de market ing; ser v iços de pesqu isa de 

mercado; pesquisa de consumidores; serviços de 

lei lões; serv iços de invest igações empresar ia is; 

serviços de pesquisa comercial; serviços de agências de 

informação comercial; informação e aconselhamento 

comercial para consumidores; previsão económica; 

desfiles de moda para fins promocionais; agências 

de importação e exportação; serviços de pesquisa 

de marketing; serviços de estudos de marketing; 

modelação para publicidade ou promoção de vendas; 

serviços de recortes de notícias; aluguer de máquinas 

de escritório e equipamento; sondagens de opinião; 

organização de exposições para fins comerciais ou 

publicitários; organização de feiras comerciais ou 

publicitárias; apresentação de mercadorias nos meios 

de comunicação, para fins de venda a retalho; serviços 

de comparação de preços; serviços de aquisição para 

terceiros; serviços de testes psicológicos para selecção 
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de pessoal; serviços de relações públicas; serviços de 

aluguer de material publicitário; aluguer de espaço 

publicitário; aluguer de tempo de publicidade nos 

meios de comunicação; aluguer de fotocopiadoras; 

aluguer de máquinas de venda automática; decoração 

de montras; procura de patrocín ios; serv iços de 

telemarketing.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/25  Su íça

N.º 04322/2022

[210]  N.º : N/201724

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

[730]  Requerente : Deep Dive LLC

  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, 

Delaware 19801, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

produção, e apresentação de áudio, vídeo, imagens 

e dados imóveis e em movimento; distribuição de 

f i lmes; serviços editoriais (incluindo serviços de 

publicação electrónica); publicações electrónicas 

não descarregáveis; produção e apresentação de 

espectáculos, concursos, jogos, concertos, exposições 

e eventos; ensino de l ínguas; produção e aluguer 

de material educativo e instrucional; serviços de 

fornecimento de entretenimento e educação para 

acesso através de comunicação e redes informáticas; 

serviços de fornecimento de informação relacionada 

com programas de rádio e televisão; serviços de 

fornecimento de informações para ou relacionadas 

com educação, entretenimento, f ins culturais ou 

recreativos; serviços de fornecimento de informações 

relacionadas com educação, entretenimento, f ins 

culturais ou recreativos a partir de uma base de 

dados informática; serviços de formação prestados 

através de simuladores; serviços de reserva de lugares 

para espectáculos; serviços de caligrafia; informação 

sobre educação; editoração electrónica electrónica; 

serviços de informação sobre entretenimento; aluguer 

de equipamento de jogos; serviços de intérpretes 

de l ínguas; serviços de layout, excepto para f ins 

publicitários; microfilmagem; modelação para artistas; 

serviços de publicação de livros; publicação de livros 

e revistas electrónicas em linha; publicação de textos, 

que não textos publicitários; informação recreativa; 

aluguer de equipamento áudio; aluguer de câmaras 

de vídeo; aluguer de aparelhos de iluminação para 

cenários teatrais ou estúdios de televisão; aluguer 

de projectores de f i lmes e acessórios; aluguer de 

aparelhos de rádio e televisão; aluguer de cenários de 

espectáculos; aluguer de equipamento de mergulho; 

aluguer de equipamento desportivo, excepto veículos; 

aluguer de cenários de palco; aluguer de gravadores 

de cassetes vídeo; interpretação em linguagem gestual; 

serviços de agência de bi lhetes [entretenimento]; 

cronometragem de eventos desport ivos; a luguer 

de br i nquedo s; ser v iç o s de t raduç ão; ser v iç o s 

de gravação de v ídeos; serviços de consultor ia e 

assessoria relacionados com todos os acima referidos; 

fornecimento de filmes, não descarregáveis, através de 

serviços de transmissão de vídeo a pedido.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/25  Su íça

N.º 04322/2022

[210]  N.º : N/201725

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

[730]  Requerente : Deep Dive LLC

  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, 

Delaware 19801, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços cientíticos e tecnológicos e 

de investigação e concepção com eles relacionados; 

serviços de análise e investigação industrial; concepção 

e desenvolvimento de hardware e software informático; 

serviços de consultoria em software informático; 

serviços informáticos relacionados com comunicações 

e redes informáticas; serviços informáticos relativos 

a bases de dados informáticas; serviços informáticos 

para comunicações interact ivas e rad iodi fusão; 

serviços informáticos para acesso a uma comunicação 

ou rede informática; serviços de acesso e ligação a 

uma base de dados ou rede informática; aluguer de 

tempo de acesso a uma rede informática; serviços de 

acesso e recuperação de informação, mensagens, texto, 

som, imagens e dados através de um computador ou 

rede informática; aluguer de software informático e 
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aparelhos informáticos; fornecimento de informações 

relativas a computadores, software e bases de dados 

informáticos, sítios na rede e redes informáticas; 

programação informática; serviços de instalação, 

manutenção, reparação e actualização de software 

informático; serviços de fornecimento de software não 

descarregáveis; software como serviço; fornecimento 

de sof t wa re de desenvolv i mento de apl icações 

não descarregáveis; fornecimento de software não 

descarregáveis utilizado no desenvolvimento de outras 

aplicações informáticas; fornecimento de software não 

descarregáveis de jogos de computador e de jogos de 

vídeo; fornecimento de software não descarregáveis 

para utilização em computadores, dispositivos móveis 

e telefones móveis para fornecer experiências de 

realidade virtual e realidade aumentada; fornecimento 

de ficheiros áudio, ficheiros de imagem, ficheiros de 

vídeo, ficheiros de música e conteúdos multimédia 

não descarregáveis; fornec imento de gravações 

áud io e v i su a i s, p o dc a s t s, l iv ro s, publ i c aç õ e s 

per iódicas, gravações musica is, f i lmes, f i lmes e 

programas de televisão não descarregáveis; serviços 

de apoio técnico; serviços de help desk informáticos; 

fornecimento de informações relacionadas com a 

tecnologia informática; fornecimento de informações 

relac ionada s c om a prog ra maç ão i n for mát ic a; 

fornecimento de in formações relac ionadas com 

programas informáticos; fornecimento de informações 

sobre hardware e software informático em l inha; 

serviços de design gráf ico; serviços de cr iação e 

manutenção de websites; serviços de alojamento de 

websites de terceiros; serviços de autenticação de obras 

de arte; serviços de computação em nuvem; serviços 

de aluguer de computadores; serviços de conversão 

de dados ou documentos de meios físicos para meios 

electrónicos; serviços de digitalização de documentos 

[digitalização]; serviços de design de moda; serviços 

de concepção de artes gráficas; serviços de concepção 

de embalagens; serviços de alojamento de instalações 

em linha para a realização de discussões interactivas; 

aluguer de software informático; aluguer de servidores 

web; ser v iços de aconselhamento e consu ltor ia 

relacionados com todos os acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/25  Su íça

N.º 04322/2022

[210]  N.º : N/201826

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

[730]  Requerente : LEONARD FASHION

  Endereço : 31 Rue Jean Giraudoux 75116 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuár io exter ior em esti lo não 

japonês, casacos, camisolas (pullovers), camisas para 

fatos, roupa de noite, roupa interior, fatos de banho, 

toucas de banho, regata feminina, camisolas sem 

alças (tops), t-shirts, vestuário tradicional japonês, 

máscaras para dormir, aventais (vestuário), lenços 

de pescoço, meias e collants (meias) sem ser roupa 

desportiva especial, grevas e polainas, estolas em pele, 

xailes, cachecóis, meias de estilo japonês, coberturas 

para meias ao estilo japonês, luvas e luvas sem dedos 

(vestuár io), g ravatas, lenços de pôr ao pescoço, 

bandanas (lenços para pescoço), suportes térmicos 

(vestuário), cachecóis (vestuário), aquecedores de 

orelhas (vestuário), gorros de dormir, chapéus, bonés, 

chapelaria, vestuário, jarreteiras, suspensórios para 

meias, suportes (suspensórios) para vestuário, faixas 

para a cintura, cintos (vestuário), sapatos e botas 

(sem ser calçado especial para desporto), tamancos 

de madeira de esti lo japonês, sandál ias de esti lo 

japonês, calçado, fatos de carnaval, calçado especial 

para desporto, sem ser botas de montar a cavalo e 

sapatos de windsurf, botas de equitação, sapatos de 

windsurf, vestuário de desporto, sem ser vestuário 

para desportos aquáticos, vestuário para desportos 

aquáticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201827

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

[730]  Requerente : LEONARD FASHION

  Endereço : 31 Rue Jean Giraudoux 75116 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuár io exter ior em esti lo não 

japonês, casacos, camisolas (pullovers), camisas para 

fatos, roupa de noite, roupa interior, fatos de banho, 

toucas de banho, regata feminina, camisolas sem 
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alças (tops), t-shirts, vestuário tradicional japonês, 

máscaras para dormir, aventais (vestuário), lenços 

de pescoço, meias e collants (meias) sem ser roupa 

desportiva especial, grevas e polainas, estolas em pele, 

xailes, cachecóis, meias de estilo japonês, coberturas 

para meias ao estilo japonês, luvas e luvas sem dedos 

(vestuár io), g ravatas, lenços de pôr ao pescoço, 

bandanas (lenços para pescoço), suportes térmicos 

(vestuário), cachecóis (vestuário), aquecedores de 

orelhas (vestuário), gorros de dormir, chapéus, bonés, 

chapelaria, vestuário, jarreteiras, suspensórios para 

meias, suportes (suspensórios) para vestuário, faixas 

para a cintura, cintos (vestuário), sapatos e botas 

(sem ser calçado especial para desporto), tamancos 

de madeira de esti lo japonês, sandál ias de esti lo 

japonês, calçado, fatos de carnaval, calçado especial 

para desporto, sem ser botas de montar a cavalo e 

sapatos de windsurf, botas de equitação, sapatos de 

windsurf, vestuário de desporto, sem ser vestuário 

para desportos aquáticos, vestuário para desportos 

aquáticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201828

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

[730]  Requerente : LEONARD FASHION

  Endereço : 31 Rue Jean Giraudoux 75116 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuár io exter ior em esti lo não 

japonês, casacos, camisolas (pullovers), camisas para 

fatos, roupa de noite, roupa interior, fatos de banho, 

toucas de banho, regata feminina, camisolas sem 

alças (tops), t-shirts, vestuário tradicional japonês, 

máscaras para dormir, aventais (vestuário), lenços 

de pescoço, meias e collants (meias) sem ser roupa 

desportiva especial, grevas e polainas, estolas em pele, 

xailes, cachecóis, meias de estilo japonês, coberturas 

para meias ao estilo japonês, luvas e luvas sem dedos 

(vestuár io), g ravatas, lenços de pôr ao pescoço, 

bandanas (lenços para pescoço), suportes térmicos 

(vestuário), cachecóis (vestuário), aquecedores de 

orelhas (vestuário), gorros de dormir, chapéus, bonés, 

chapelaria, vestuário, jarreteiras, suspensórios para 

meias, suportes (suspensórios) para vestuário, faixas 

para a cintura, cintos (vestuário), sapatos e botas 

(sem ser calçado especial para desporto), tamancos 

de madeira de esti lo japonês, sandál ias de esti lo 

japonês, calçado, fatos de carnaval, calçado especial 

para desporto, sem ser botas de montar a cavalo e 

sapatos de windsurf, botas de equitação, sapatos de 

windsurf, vestuário de desporto, sem ser vestuário 

para desportos aquáticos, vestuário para desportos 

aquáticos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, cor-de-laranja, 

amarelo, cor-de-rosa, verde, azul claro e preto como se 

apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/201829

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

[730]  Requerente : LEONARD FASHION

  Endereço : 31 Rue Jean Giraudoux 75116 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuár io exter ior em esti lo não 

japonês, casacos, camisolas (pullovers), camisas para 

fatos, roupa de noite, roupa interior, fatos de banho, 

toucas de banho, regata feminina, camisolas sem 

alças (tops), t-shirts, vestuário tradicional japonês, 

máscaras para dormir, aventais (vestuário), lenços 

de pescoço, meias e collants (meias) sem ser roupa 

desportiva especial, grevas e polainas, estolas em pele, 

xailes, cachecóis, meias de estilo japonês, coberturas 

para meias ao estilo japonês, luvas e luvas sem dedos 

(vestuár io), g ravatas, lenços de pôr ao pescoço, 

bandanas (lenços para pescoço), suportes térmicos 

(vestuário), cachecóis (vestuário), aquecedores de 

orelhas (vestuário), gorros de dormir, chapéus, bonés, 

chapelaria, vestuário, jarreteiras, suspensórios para 

meias, suportes (suspensórios) para vestuário, faixas 

para a cintura, cintos (vestuário), sapatos e botas 

(sem ser calçado especial para desporto), tamancos 

de madeira de esti lo japonês, sandál ias de esti lo 

japonês, calçado, fatos de carnaval, calçado especial 

para desporto, sem ser botas de montar a cavalo e 

sapatos de windsurf, botas de equitação, sapatos de 

windsurf, vestuário de desporto, sem ser vestuário 

para desportos aquáticos, vestuário para desportos 

aquáticos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202042

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  Requerente : Cosmetic Warriors Limited

  Endereço : 29 High Street, Poole, Dorset, BH15 

1AB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparados para limpeza; 

preparados de toi lete não-medicinais; sabonetes; 

sabonetes para banhos hidratantes e revitalizantes; 

sabonetes de toilete; sabonetes perfumados; sabonetes 

l íqu ido s; p re p a r a do s c o s mét i c o s; p re p a r a do s 

cosméticos para banhos; loções, leites, géis, pós, 

óleos, musses, ceras e cremes, tudo para uso na pele 

(cosméticos); produtos de perfumaria; perfumes; 

l e n ç o s d e p a p e l i m p r eg n a d o s c o m p e r f u m e s; 

preparados (perfumados) para o ambiente; águas 

de toilette; colónias e fragâncias; óleos perfumados; 

óleos essenciais; lenço de papel impregnado com 

perfume para uso em revestimento de gavetas; lenços 

perfumados; fragrâncias para perfumar; incenso; 

potpourri; saquetas com fragrâncias; preparações para 

cuidados solares (produtos cosméticos); dentífricos; 

e l i x i re s pa ra a l avagem d a b o c a; prepa raç õ e s 

depilatórias; preparações para barbear; desodorizantes 

e antitranspirantes; artigos de toilette; preparações 

de l i mpeza e de ton i f ic aç ão; má sc a ra s fac ia i s; 

preparações para o duche e o banho; maquilhagem; 

artigos de maquilhagem; maquilhagem para os olhos, 

lápis para as sobrancelhas; delineador líquido para 

os olhos (eyeliner), lápis (de cera) e sombras para os 

olhos; rímel; sombras para os olhos; pestanas postiças, 

unhas postiças e adesivos para os mesmos; batons, 

glosses e hidratantes (para os lábios); polimentos e 

vernizes para as unhas; pós, bases, blush (blushers) 

e pó de arroz (rouge) para o rosto; preparações para 

cuidados de cabelo; champôs; produtos para enxaguar 

os cabelos (champô-amaciador); condicionadores 

de cabelo; géis, lacas (sprays), espumas (mousses), 

bálsamos e fixadores para penteados e cuidados de 

cabelo; lacas para o cabelo; t intas para o cabelo; 

cremes para a caspa (sem serem para tratamento 

médico); champôs para o tratamento da caspa (sem 

serem para tratamento médico); loções para a caspa 

(sem serem para tratamento médico); bálsamos para o 

cabelo para tratamento da caspa; produtos de limpeza 

para cosméticos; preparações abrasivas para uso 

no rosto, corpo e / ou nas unhas; esfoliantes para o 

corpo (cosméticos); champôs para o corpo; banhos de 

espuma (bubble bath); espuma (foams) para o banho; 

barras fundidas (bath melts) para o banho; óleos de 

banho; produtos efervescentes (bath bombs) para o 

banho; pérolas de banho; sais e cristais de banho; 

sais de banho não medicinais contendo materiais 

efervescentes; géis de duche; géis de banho; sprays 

para o corpo; tratamentos e cremes para cuidados 

das unhas; pós (maquilhagem); cremes para os olhos; 

motivos decorativos (decorative transfers) e jóias 

para a pele para fins cosméticos; cremes, géis, e pós 

para realçar e contornar (cosméticos); cremes de 

massagem (não medicinais); loções de massagem (não 

medicinais); óleos de massagem (não medicinais); 

cremes para a pele; produtos de limpeza para a pele; 

tónicos (toners) para a pele; tratamentos de tons da 

pele (complexion treatments); hidratantes para a 

pele; preparações cosméticas para cuidados da pele; 

pedras-pomes para fins cosméticos; preparações de 

aromaterapia; artigos de limpeza em discos (pads), 

toalhetes, discos (pads) e cotonetes de algodão em 

rama; lenços e toalhas impregnados de produtos 

de toilette; produtos de toilette; cosméticos para o 

uso nos cabelos; preparações anti-sol (cosméticos); 

preparações para remoção de ver n i z de u n has; 

materiais (cosméticos) e preparações de l impeza; 

agentes e preparações branqueadores; agentes, 

materiais (cosméticos) e preparações de polimento; 

substâncias desengordurantes; cera incluindo cera 

perfumada (cosméticos); algodão (para uso cosmético); 

sabonetes pa ra o cor po; sabonetes cosmét icos; 

sabões faciais; sabonetes não medicinais; sabonetes 

perfumados; esponjas impregnadas de sabão; produtos 

de perfumaria aromáticos; almíscar (perfumaria); 

preparações de perfumaria não medicinais; cremes 

para o corpo (cosméticos); toalhas de rosto e toalhas 

de mão de papel i mpregnadas com cosmét icos; 

preparações para a remoção de cosméticos; fragrância 

pa ra c a s a; prepa raç õ e s de autobron z ea mento 

(cosméticas); tratamentos para o cabelo encravado; 

névoas faciais e corporais (cosméticos); máscaras 

cosméticas; esfoliantes; esfoliantes corporais e faciais; 

pomadas (não medicinais); limpadores de escovas de 
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maquilhagem; pó de talco para a toilette; fragrâncias 

para perfumar; preparados de fragrâncias de ar; cera 

perfumada fundida (produtos à base de fragrâncias); 

fragrância para cera perfumada para queimadores 

(produtos à base de f ragrâncias); preparações e 

substâncias para uso em higiene oral; preparações 

e substâncias para uso em higiene dentária; pastas 

de dente; pós dentífricos; géis dentífricos, pastilhas 

dentífricas; polidores dentais, produtos para refrescar 

o hálito; preparações para a limpeza de dentaduras; 

p r e p a r a ç õ e s p a r a b r a n qu e a m e nt o d e d e nt e s; 

preparações para remover manchas nos dentes; 

preparações para remover manchas nas dentaduras.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/05  Reino Unido

N.º 3774162

[210]  N.º : N/202100

[220]  Data de pedido : 2022/10/06

[730]  Requerente : CULT BEAUTY LIMITED

  Endereço : 5th Floor Voyager House, Chicago 

Avenue, Manchester Airport, Manchester M90 3DQ, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202118

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : FitFlop Limited

  Endereç o : T he Fou nd r y 2 Sm iths Squa re 

London, W6 8AF United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro; artigos 

de viagem; malas de viagem; malas [trunks] e sacos de 

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

sacos; malas de mão; mochilas; bolsas, carteiras; sacos 

de toilette; bolsas de toucador; estojos para artigos 

de higiene pessoal; sacos para cosméticos; sacos 

para maquilhagem; bolsas para artigos de higiene 

pessoal; estojos para maquilhagem, sem conteúdo; 

sacos e estojos; sacos de viagem; sacos para produtos 

de toilette vendidos vazios; sacos para cosméticos 

vendidos vazios; sacos de viagem para avião; sacos 

porta-fatos para viagem; sacos de ginástica; bolsas de 

cintura; malinhas de mão; bolsinhas; mochilas; malas 

de viagem; sacolas de pano; sacos de compras; bolsas 

de lona para as compras.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/07  Reino Unido

N.º UK00003775223

[210]  N.º : N/202119

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : FitFlop Limited

  Endereç o : T he Fou nd r y 2 Sm iths Squa re 

London, W6 8AF United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21
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[511]  Produtos : Copos, recipientes para beber e artigos 

de bar; louça para bebidas; f rascos; f rascos para 

bebidas; garrafas para bebidas; cantis para desportos; 

canecas de viagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/07  Reino Unido

N.º UK00003775223

[210]  N.º : N/202120

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : FitFlop Limited

  Endereç o : T he Fou nd r y 2 Sm iths Squa re 

London, W6 8AF United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis, artigos têxteis e substitutos 

de têxteis; tecidos para o lar; artigos e bens têxteis 

de uso doméstico; lençóis; roupa de cama, mesa e 

banho; cortinas em matérias têxteis ou plásticas; 

roupa de cama e cobertores; cobertores; mantas de 

cama; mantas; fronhas de almofadas, travesseiros; 

toalhas; roupa de banho; flanela [tecido]; flanelas para 

o rosto; toalhas de rosto em matérias têxteis; discos 

de maquilhagem em matérias têxteis para remoção de 

maquilhagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/07  Reino Unido

N.º UK00003775223

[210]  N.º : N/202121

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : FitFlop Limited

  Endereç o : T he Fou nd r y 2 Sm iths Squa re 

London, W6 8AF United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

chapela r ia; másca ras de dor m i r pa ra os ol hos; 

máscaras de dormir; vestuário desportivo; vestuário 

informal; calças; calças jogger; calças de fato de 

treino; roupa de lazer; moletons com capuz; camisolas 

de algodão; t-shirts; malhas, meias, roupa interior 

[vestuário]; meias; perneiras [aquecedores de pernas]; 

roupa de noite; pijamas; camisolas de dormir; vestidos 

de cerimónia; roupões; roupa interior; lingerie; cuecas 

de senhora; sut iãs; f itas para a cabeça; chinelos, 

pantufas; calças justas em malha [leggings]; chapéus; 

cintos; fatos de banho; fatos para natação; trajes de 

natação; cueca de natação; calções de natação; calções 

de natação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/07  Reino Unido

N.º UK00003775223

[210]  N.º : N/202122

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : FitFlop Limited

  Endereç o : T he Fou nd r y 2 Sm iths Squa re 

London, W6 8AF United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Esteiras [tapetes]; esteiras; esteiras de 

ioga.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/07  Reino Unido

N.º UK00003775223

[210]  N.º : N/202123

[220]  Data de pedido : 2022/10/07

[730]  Requerente : FitFlop Limited

  Endereç o : T he Fou nd r y 2 Sm iths Squa re 

London, W6 8AF United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  S e r v i ç o s :  S e r v i ç o s d e v e n d a a r e t a l h o 

relacionados com couro, imitações de couro, artigos 

de viagem, malas de viagem, malas [trunks], sacos de 

viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, bengalas, 

sacos, malas de mão, mochilas, bolsas, carteiras, sacos 

de toilette, bolsas de toucador, estojos para artigos 

de higiene pessoal, sacos para cosméticos, sacos para 

maquilhagem, bolsas para artigos de higiene pessoal, 

estojos para maquilhagem (sem conteúdo), sacos 

de viagem, sacos para produtos de toilette vendidos 

vazios, sacos para cosméticos vendidos vazios, sacos 

de viagem para avião, sacos porta-fatos para viagem, 

sacos de ginástica, bolsas de cintura, malinhas de 

mão, bolsinhas, mochilas, malas de viagem, sacolas 

de pano, sacos de compras, bolsas de lona para as 

compras, copos, recipientes para beber, artigos de 

bar, louça para bebidas, frascos, frascos para bebidas, 

garrafas para bebidas, cantis para desportos, canecas 

de viagem, têxteis, artigos têxteis, substitutos de 

têxteis, tecidos para o lar, artigos e bens têxteis de 

uso doméstico; lençóis; roupa de cama, mesa e banho; 

cortinas em matérias têxteis ou plásticas, roupa de 

cama e cobertores, cober tores, mantas de cama, 

mantas, fronhas de almofadas, travesseiros, toalhas, 

roupa de banho, f lanela [tecido], f lanelas para o 

rosto, toalhas de rosto em matérias têxteis, discos de 

maquilhagem em matérias têxteis para remoção de 

maquilhagem, vestuário, calçado, chapelaria, esteiras, 

esteiras de ioga; serviços de venda a retalho on-line 

relacionados com couro, imitações de couro, artigos 

de viagem, malas de viagem, malas [trunks], sacos de 

viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, bengalas, 

sacos, malas de mão, mochilas, bolsas, carteiras, sacos 

de toilette, bolsas de toucador, estojos para artigos 

de higiene pessoal, sacos para cosméticos, sacos para 

maquilhagem, bolsas para artigos de higiene pessoal, 

estojos para maquilhagem (sem conteúdo), sacos 

de viagem, sacos para produtos de toilette vendidos 

vazios, sacos para cosméticos vendidos vazios, sacos 

de viagem para avião, sacos porta-fatos para viagem, 

sacos de ginástica, bolsas de cintura, malinhas de mão, 

bolsinhas, mochilas, malas de viagem, sacolas de pano, 

sacos de compras, bolsas de lona para as compras, 

mochilas, malas de viagem, sacolas de pano, sacos 

de compras, bolsas de lona para as compras, copos, 

recipientes para beber, artigos de bar, louça para 

bebidas, frascos, frascos para bebidas, garrafas para 

bebidas, cantis para desportos, canecas de viagem, 

têxteis, artigos têxteis, substitutos de têxteis, tecidos 

para o lar, artigos e bens têxteis de uso doméstico; 

lençóis; roupa de cama, mesa e banho; cor t inas 

em matérias têxteis ou plásticas, roupa de cama e 

cobertores, cobertores, mantas de cama, mantas, 

fronhas de almofadas, travesseiros, toalhas, roupa de 

banho, flanela [tecido], flanelas para o rosto, toalhas 

de rosto em matérias têxteis, discos de maquilhagem 

em matérias têxteis para remoção de maquilhagem, 

vestuário, calçado, chapelaria, esteiras, esteiras de 

ioga; serviços de venda a retalho por correspondência 

relacionado com couro, imitações de couro, artigos 

de viagem, malas de viagem, malas [trunks], sacos de 

viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, bengalas, 

sacos, malas de mão, mochilas, bolsas, carteiras, sacos 

de toilette, bolsas de toucador, estojos para artigos 

de higiene pessoal, sacos para cosméticos, sacos para 

maquilhagem, bolsas para artigos de higiene pessoal, 

estojos para maquilhagem (sem conteúdo), sacos 

de viagem, sacos para produtos de toilette vendidos 

vazios, sacos para cosméticos vendidos vazios, sacos 

de viagem para avião, sacos porta-fatos para viagem, 

sacos de ginástica, bolsas de cintura, malinhas de mão, 

bolsinhas, mochilas, malas de viagem, sacolas de pano, 

sacos de compras, bolsas de lona para as compras, 

mochilas, malas de viagem, sacolas de pano, sacos 

de compras, bolsas de lona para as compras, copos, 

recipientes para beber, artigos de bar, louça para 

bebidas, frascos, frascos para bebidas, garrafas para 

bebidas, cantis para desportos, canecas de viagem, 

têxteis, artigos têxteis, substitutos de têxteis, tecidos 

para o lar, artigos e bens têxteis de uso doméstico; 

lençóis; roupa de cama, mesa e banho; cor t inas 

em matérias têxteis ou plásticas, roupa de cama e 

cobertores, cobertores, mantas de cama, mantas, 

fronhas de almofadas, travesseiros, toalhas, roupa de 

banho, flanela [tecido], flanelas para o rosto, toalhas 

de rosto em matérias têxteis, discos de maquilhagem 

em matérias têxteis para remoção de maquilhagem, 

vestuário, calçado, chapelaria, esteiras, esteiras de 

ioga; Serviços grossistas relacionados com couro, 

imitações de couro, artigos de viagem, malas de viagem, 

malas [trunks], sacos de viagem, chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol, bengalas, sacos, malas de mão, mochilas, 

bolsas, carteiras, sacos de toilette, bolsas de toucador, 

estojos para artigos de higiene pessoal, sacos para 

cosméticos, sacos para maquilhagem, bolsas para 

artigos de higiene pessoal, estojos para maquilhagem 

(sem conteúdo), sacos de viagem, sacos para produtos 

de toilette vendidos vazios, sacos para cosméticos 

vendidos vazios, sacos de viagem para avião, sacos 
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porta-fatos para viagem, sacos de ginástica, bolsas 

de cintura, malinhas de mão, bolsinhas, mochilas, 

malas de viagem, sacolas de pano, sacos de compras, 

bolsas de lona para as compras, mochilas, malas de 

viagem, sacolas de pano, sacos de compras, bolsas 

de lona para as compras, copos, recipientes para 

beber, artigos de bar, louça para bebidas, frascos, 

frascos para bebidas, garrafas para bebidas,cantis 

para desportos, canecas de viagem, têxteis, artigos 

têxteis, substitutos de têxteis, tecidos para o lar, 

artigos e bens têxteis de uso doméstico; lençóis; roupa 

de cama, mesa e banho; cortinas em matérias têxteis 

ou plásticas, roupa de cama e cobertores, cobertores, 

mantas de cama, mantas, f ronhas de a lmofadas, 

travesseiros, toalhas, roupa de banho, flanela [tecido], 

flanelas para o rosto, toalhas de rosto em matérias 

têxteis, discos de maquilhagem em matérias têxteis 

para remoção de maquilhagem, vestuário, calçado, 

chapelaria, esteiras, esteiras de ioga; serviços de plano 

de cartões de fidelização; realização de venda e/ou 

incentivo promocional; supervisão e gestão de planos 

de incentivos promocionais e/ou de vendas; realização 

e supervisão dos planos de cartões de f idelidade; 

criação, administração, realização e supervisão de 

esquemas de fidelização de clientes, vendas, incentivos 

e actividades promocionais; aconselhamento e/ou 

consultoria empresarial relacionada com o franchising; 

consultoria e aconselhamento comercial relacionados 

com f ranch is ing; for nec imento de in for mações 

comerciais relacionadas com o franchising; serviços 

publicitários e promocionais, incluindo publicidade 

por c or reio d i rec to; apresentação de produtos 

e ser v iç o s; de c oraç ão de mont ra s; ser v iç o s de 

informação e consultoria relacionados com todos os 

serviços acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/07  Reino Unido

N.º UK00003775223

[210]  N.º : N/202302

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

[730]  Requerente : UKG Inc.

  Endereço : 2000 Ultimate Way, Weston, Florida 

33326, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software, nomeadamente software de 

aplicação para comunicação entre indivíduos através 

de canais, grupos e mensagens.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/461,102

[210]  N.º : N/202303

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

[730]  Requerente : FRANKLIN TEMPLETON 

CAPITAL HOLDINGS PRIVATE LIMITED

  Endereço : 7 Temasek Boulevard, #38-03, Suntec 

Tower One, 038987, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202304

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

[730]  Requerente : FRANKLIN TEMPLETON 

CAPITAL HOLDINGS PRIVATE LIMITED

  Endereço : 7 Temasek Boulevard, #38-03, Suntec 

Tower One, 038987, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202387

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

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas, pedras 

prec iosa s, joa l ha r ia, s t ra s s [b i juter ia], c ola res 

[joalharia], colares compridos [joalharia], gargantilhas 

[joalharia], braceletes [joalharia], braceletes de punho 

[joalharia], braceletes em corrente [joalharia], anéis 

[joalharia], alianças de casamento [joalharia], brincos 

[joalharia], pingentes [joalharia], broches [joalharia], 

crachás [joalhar ia], botões de punho [joalhar ia], 

medalhas [joalharia], medalhões [joalharia], amuletos 

em joalharia, correntes [joalharia], joalharia para a 

cabeça, joalharia para o corpo, joalharia para as mãos, 

clipes para gravatas, alfinetes de gravatas, guarda- 

-jóias em metais preciosos, cofres para jóias, caixas de 

apresentação para joalharia, relojoaria e instrumentos 

cronométricos, relógios de pulso e respectivas partes 

estruturais, cronógrafos [relógios], cronómetros, 

relógios de pulso, relógios, pêndulos [relojoaria], 

relógios pequenos, braceletes para relógios, correntes 

de relógios, visores para relógios, caixas de relógios 

(partes de relógios), correntes de relógios, movimentos 

para relojoaria, caixas de relógios [componentes 

de relógios], caixas para apresentação de relógios e 

relojoaria, porta-chaves de fantasia, sacos (joalharia).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/06  França

N.º 224867278

[210]  N.º : N/202388

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

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

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

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

desporto, bolsas de cintura, bolsas de noite, bolsas 

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

carteiras para cartões [marroquinaria], estojos para 

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

sacos destinados a conter produtos de higiene (vazios), 

porta-etiquetas para bagagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/06  França

N.º 224867278

[210]  N.º : N/202392

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

[730]  Requerente : GPTRACK50 Inc.

  E n d e r e ç o :  S q u a r e B u i l d i n g 6 F,  2 -5 - 8 

Kawaramachi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 541-0048 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202393

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

[730]  Requerente : GPTRACK50 Inc.

  E n d e r e ç o :  S q u a r e B u i l d i n g 6 F,  2 -5 - 8 

Kawaramachi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 541-0048 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202394

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

[730]  Requerente : GPTRACK50 Inc.

  E n d e r e ç o :  S q u a r e B u i l d i n g 6 F,  2 -5 - 8 

Kawaramachi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 541-0048 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202395

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

[730]  Requerente : GPTRACK50 Inc.

  E n d e r e ç o :  S q u a r e B u i l d i n g 6 F,  2 -5 - 8 

Kawaramachi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 541-0048 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202396

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

[730]  Requerente : GPTRACK50 Inc.

  E n d e r e ç o :  S q u a r e B u i l d i n g 6 F,  2 -5 - 8 

Kawaramachi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 541-0048 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202397

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

[730]  Requerente : GPTRACK50 Inc.

  E n d e r e ç o :  S q u a r e B u i l d i n g 6 F,  2 -5 - 8 

Kawaramachi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 541-0048 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202398

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

[730]  Requerente : GPTRACK50 Inc.

  E n d e r e ç o :  S q u a r e B u i l d i n g 6 F,  2 -5 - 8 

Kawaramachi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 541-0048 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202399

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

[730]  Requerente : GPTRACK50 Inc.

  E n d e r e ç o :  S q u a r e B u i l d i n g 6 F,  2 -5 - 8 

Kawaramachi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 541-0048 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202420

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  P ro duto s : Ve íc u lo s; ve í c u lo s e lé c t r i c o s; 

automóveis; carros; camiões; veículos uti l itár ios 

despor t ivos; peças, par tes e acessór ios para os 

referidos produtos; automóveis motorizados; engenhos 

e motores para veículos terrestres, automóveis, carros; 

peças estruturais para veículos, para automóveis; 

chassis para automóveis; capôs para motores de 

automóveis; transmissões para veículos terrestres, 

para automóveis; caixas de velocidades para veículos 

terrestres, para automóveis; eixos de transmissão para 

veículos terrestres, para automóveis; tejadilhos de 

abrir solares para veículos; deflectores para veículos 

terrestres, para automóveis; indicadores de direção 

para veículos; buzinas para veículos terrestres, para 

automóveis; espelhos retrovisores para visão traseira 

e lateral; palas de prevenção contra salpicos para 

veículos; pára-brisas para veículos terrestres, para 

automóveis; amortecedores para veículos terrestres, 

para automóveis; conversores de binário para veículos 

terrestres, para automóveis; volantes; l igações de 

direcção para veículos terrestres, para automóveis; 

sistemas de suspensão para veículos terrestres, para 

automóveis;  pára-brisas para veículos terrestres, 

para automóveis;  limpa pára-brisas; apoios de braços 

para veículos terrestres, para automóveis; porta-

bagagens para veículos terrestres, para automóveis;  

travões para veículos terrestres, para automóveis;  

equipamento de travagem para veículos terrestres, 

para automóveis;  revestimento de calços de travões 

para veículos, para automóveis;  calços de travões para 

veículos terrestres, para automóveis;  tampas para 

depósitos de combustível de veículos; compartimentos 

de armazenamento especificamente equipados para 

uti l ização em automóveis; spoilers para veículos; 

c i ntos de segu ra nça pa ra assentos de veícu los, 

para automóveis; alarmes anti-roubo para veículos 

terrestres, para automóveis; sistemas de alarme para 

veículos terrestres, para automóveis; airbags para 

veículos terrestres, para automóveis; almofadas de 

assento para automóveis; coberturas de assento para 

veículos terrestres, para automóveis;  janelas para 

veículos; porta-bagagens para veículos terrestres, 

para automóveis; assentos de segurança para veículos 

para crianças; rodas, pneus e lagartas contínuas para 

veículos terrestres, para automóveis; pneus e rodas 

para veículos terrestres, para automóveis; tampas 

de depósito de gasolina para automóveis; carrinhos 

de carga maniais; carr inhos de bebé; assentos de 

segurança para crianças para automóveis; isqueiros 

eléctricos para utilização em automóveis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/07/18  Su íç a

N.º 09530/2022

[210]  N.º : N/202422

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de inspecção, reparação, 

restau raç ão, ma nutenç ão, rec ond ic iona mento, 

af inação de diagnóstico, desmontagem, l impeza, 

pintura e polimento de veículos, veículos terrestres, 

para automóveis;  serviços de inspecção, reparação, 

restauração, manutenção, recondicionamento, afinação 

de diagnóstico, desmontagem, l impeza, pintura e 

polimento de peças, acessórios para veículos, veículos 

terrestres, automóveis;  informação de reparação para 
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veículos, veículos terrestres, automóveis;  informação 

de construção para veículos, veículos terrestres, para 

automóveis; serviços de reparação de veículos em 

caso de avaria e reparação de automóveis na estrada; 

serviços de inspecção e acondicionamento de veículos 

antes de manutenção ou reparação; manutenção e 

reparação de veículos automóveis; limpeza de veículos; 

lubr i f icação de veículos; pol imento de veículos; 

tratamento anti-ferrugem para veículos; estações de 

serviço de veículos (reabastecimento e manutenção); 

recauchutagem de pneus; envernizamento de veículos; 

serviços de instalação e reparação de equipamento 

de aquecimento; instalação e reparação de aparelhos 

eléctricos; reparação de relógios e de relógios de 

parede e mesa; manutenção e reparação de cofres; 

serviços para anti-ferrugem; serviços de reparação 

de armários (reparação); manutenção de automóveis; 

reparação de automóveis, reparação e manutenção 

de viaturas; limpeza higiénica (de veículos); pintura 

de veícu los; sub-vedação de veícu los; reparação 

de veícu los; l i mpeza pa ra veícu los; repa raç ão, 

recauchutagem, vulcanização, substituição de pneus; 

instalação de interiores de automóveis; conversões 

de veículos (motor); afinação de motores; serviços 

de recond ic iona mento de motores de veícu los; 

conversões de motores para mudar ou modif icar 

a fonte de energ ia; manutenção e reparação de 

veículos motorizados para transporte de passageiros; 

serviços de construção de automóveis personalizados 

e respectivas peças, partes e acessórios; instalação 

personalizada de interiores de automóveis; serviços 

de carpintaria (reparação); serviços de montagem 

[instalação] de peças para automóveis; serviços de 

pintura personalizados para veículos; serviços de 

montagem (instalação) de acessórios para veículos; 

serviços de montagem (instalação) de peças para 

veículos; serviço de reparação, manutenção, recarga e 

reabastecimento de veículos; construção de veículos 

em forma de kit; serviços de montagem de painéis 

para veículos; serviços de reparação e instalação 

relacionados com motores de veículos, motores, 

assentos de veículos, sistemas eléctricos, sistemas 

electrónicos, computadores, peças e equipamentos 

informáticos, sistemas de segurança, chaves, luzes 

e i luminação, baterias, sistemas de carregamento 

elé c t r i c o, c a l ibradore s, pneu s, ro d a s, e s tofo s, 

equipamento de aquecimento e arrefecimento, janelas 

e pára-brisas, sistemas e aparelhos de venti lação, 

sistemas e aparelhos de i luminação, pavimentos, 

filtros de ar, sistemas e aparelhos de filtragem do 

ar, sistemas e aparelhos de comunicação, cablagem 

eléctrica, sistemas e aparelhos de conservação de 

energia, sistemas e aparelhos de gestão de emissões; 

serviços de construção, reparação e manutenção de 

veículos terrestres, aquáticos e aéreos, motores e 

peças e acessórios para os referidos artigos; serviços 

de carregamento de baterias para veículos; serviços de 

carregamento e recarga de veículos eléctricos; serviços 

de limpeza e lavagem de veículos; serviços de estações 

de serviço para a manutenção e reparação de veículos; 

serviços de garagem para a manutenção e reparação 

de veículos; serviços de garagem para a reparação 

de automóveis; prestação de serviços de informação, 

aconselhamento e consultoria relacionados com os 

serviços supracitados.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/07/18  Su íç a

N.º 09530/2022

[210]  N.º : N/202427

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

[730]  Requerente : Takeda Pharmaceutical Company 

Limited

  Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202452

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

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

computadores; hardware de computador utilizável; 

computadores portáteis; computadores de tablete; 

aparelhos e instrumentos de telecomunicações; 

t e le fo ne s; t e le m óve i s; t e le fo ne s i nt e l i gent e s; 
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dispositivos de comunicação sem fios para transmissão 

de voz, dados, imagens, áudio, v ídeo, e conteúdo 

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

redes; dispositivos electrónicos digitais portáteis 

capazes de proporcionar acesso à Internet e para 

o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreadores 

utilizáveis para actividades físicas; leitores de livros 

electrónicos; sof tware de computador; sof tware 

informático para instalação, configuração, operação 

ou controle de dispositivos móveis, telefones móveis, 

dispositivos utilizáveis, computadores, periféricos de 

computador, codificadores / descodificadores (set-top 

boxes), televisões, e leitores de áudio e vídeo; software 

para o desenvolvimento de programas informáticos; 

software de jogos de computador; áudio, v ídeo e 

conteúdo multimédia pré-gravado descarregável; 

dispositivos periféricos de computador; monitores, 

ec rãs de ex ibição, ec rãs de ex ibição montados 

e fones de ouv ido para uso com computadores, 

telefones intel igentes, d isposit ivos electrónicos 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e leitores 

e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

ó c u lo s 3D; ó c u lo s; ó c u lo s d e s o l; l ent e s p a r a 

óculos; vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e 

instrumentos ópticos; câmaras; flashes para máquinas 

fotográf icas; ecrãs para computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, televisões, e leitores e gravadores de 

áudio e v ídeo; telev isões; telev isores e ecrãs de 

televisão; codificadores / descodificadores (set-top 

boxes); aparelhos de controlo remoto para controlar 

computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos 

móve i s, d i s p o s i t ivo s e le c t rón ic o s ut i l i z áve i s, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores e 

gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, 

amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas 

de entretenimento; interfaces para computadores, 

periféricos para computador, telemóveis, dispositivos 

electrónicos digitais móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

televisões, codif icadores / descodif icadores (set-

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

assistentes digitais pessoais.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e  :  2 0 2 2 / 0 5 / 0 9  

Listenstaine N.º 2022-326

[210]  N.º : N/202453

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

hardware de computador, sof tware informático, 

periféricos de computador, e jogos de computador 

e jogos de v ídeo; ser v iç os de c onsu ltador ia de 

hardware e software de computador; programação 

de computadores; concepção de base de dados 

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

electrónicos; serviços de computação nas nuvens; 

aluguer de aparelhos e equipamentos de hardware, 

software informático e periféricos de computador; 

fornecimento de software não descarregável on-line; 

serviços de consultadoria para desenvolvimento de 

sistemas de computadores, base de dados e aplicações; 

serviços de consultor ia de dados e segurança de 

computadores; serviço de cr iptograf ia de dados; 

fornecimento de informações de hardware ou software 

de computador on-l ine; manutenção, reparação e 

actualização de hardware de computador, software 

informático, periféricos e aplicações; serviços de 

suporte técnico, diagnóstico e resolução de problemas 

de hardware e software de computador, e serviços 

de apoio informático ao cliente; serviços de criação, 

concepção e manutenção de sítios web; serviços de 

alojamento de sítios web; fornecimento de motores 

de busca para obtenção de dados através de internet 

e outras redes de comunicações electrónicas; criação 

de índices de informação onl ine, sít ios e outros 

recursos d isponíveis na Internet e outras redes 

electrónicas de comunicação; serviços de cartografia 

e mapas; fornecimento de um portal da Internet que 

permite aos utilizadores pré-visualizar e descarregar 

livros, publicações e outros documentos eletrónicos; 

fornecimento de um portal da Internet que permite 

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

de concepção / projectos de desenhos industriais; 
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ser v iços de aná l i ses e de pesqu isas industr ia is; 

serviços de informação, aconselhamento e consultoria 

relacionados com os acima ditos.

[540]  Marca : 

[300]  P r i o r i d a d e  :  2 0 2 2 / 0 5 / 0 9  

Listenstaine N.º 2022-326

[210]  N.º : N/202454

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

[730]  Requerente : Eli Lilly and Company

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

tratamento de cancros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202479

[220]  Data de pedido : 2022/10/19

[730]  Requerente : Takeda GmbH

  Endereço : Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202545

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

[730]  Requerente : Paypal, Inc.

  Endereço : 2211 North First Street, San Jose, 

California 95131, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador descarregável 

e gravado para o processamento de pagamentos 

eletrónicos e a transferência de fundos para e de 

terceiros; software de computador descarregável para 

criação, preparação, gestão, envio, processamento, 

acompanhamento e reconciliação de faturas; software 

de c omputador desca r regável pa ra em is são de 

recibos de transações de pagamento móvel; software 

aplicativo descarregável para dispositivos móveis 

para processamento de pagamentos eletrónicos 

e t ra n s ferênc i a s de f u ndo s pa ra e a pa r t i r de 

terceiros; software de autenticação descarregável 

para controlo de acessos a e de comunicações com 

computadores e redes informáticas; hardware para 

rea l i zação, autent icação, fac i l itação, operação, 

gestão e processamento de transações de pagamento 

efetuadas com cartões de crédito, cartões de débito, 

cartões pré-pagos, cartões de pagamento e cartões 

de oferta e mediante outras formas de pagamento; 

dispositivos eletrónicos, especificamente terminais 

de pontos de venda, leitores de cartões inteligentes, 

leitores de cartões de crédito, leitores de cartões de 

pagamento, leitores de cartões portáteis, suportes 

para recarga de leitores de cartões intel igentes, 

leitores de cartões de crédito, leitores de cartões de 

pagamento, e leitores de cartões portáteis; leitores de 

cartões magnéticos codificados; leitores de cartões 

eletrónicos de pagamento e cartões de crédito; cartões 

de crédito codificados magneticamente; cartões de 

pagamento codificados magneticamente, sob a forma 

de cartões de débito, cartões-oferta, cartões de oferta 

pré-pagos, cartões bancários pré-pagos, e cartões de 

débito pré-pagos; software descarregável para envio, 

receção, aceitação, compra, venda, armazenagem, 

transmissão, transação e troca de moeda digital, 

moeda v i r tua l, c r iptomoedas, moedas estávei s 

( stablecoins ), at ivos d ig ita i s e de cadeias de 

blocos ( blockchains ), ativos digitalizados, tokens 

digitais, criptotokens e tokens utilitários; software 

descarregável para gestão e validação de transações de 

moeda digital, moeda virtual, criptomoedas, moedas 

estáveis ( stablecoins ), ativos digitais e de cadeias 

de blocos ( blockchains ), at ivos dig ita l i zados, 

tokens digitais, cr iptotokens e tokens uti l itár ios; 

software descarregável para usar como uma carteira 

de moeda d ig ita l, moeda v i r tual, cr iptomoedas, 

moedas estáveis ( stablecoins ), at ivos digitais, 

tokens digitais, cr iptotokens e tokens uti l itár ios; 

software descarregável para transferências de moeda 

digital, moeda virtual, criptomoedas, moedas estáveis 
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( stablecoins ), at ivos d ig ita i s e de cadeias de 

blocos ( blockchains ), ativos digitalizados, tokens 

digitais, criptotokens e tokens utilitários entre partes; 

software de computador descarregável e software 

aplicativo descarregável para telemóveis para facilitar 

t ransações de comérc io eletrón ico; sof tware de 

computador descarregável, nomeadamente, extensão 

do navegador da Internet, plug-ins , e aplicações 

para usar com transações de comércio eletrónico 

e monitorização de preços de produtos; software 

de computador descarregável e software aplicativo 

descarregável para telemóveis que presta ofertas, 

reduções, cupões, descontos, recompensas, vales, 

monitorização de preços, notif icações de preços, 

informação sobre comparação de preços, hiperligações 

a sites de comércio retalhista de terceiros, material 

promocional, e informação sobre descontos; kit de 

desenvolvimento de software (SDK), descarregável; 

software de computador descarregável e gravado 

para criação e gestão de uma empresa e uma loja em 

linha, especificamente para gestão de existências, 

processamento de encomendas, acompanhamento 

de encomendas, execução de pedidos de encomenda, 

acompanhamento de vendas, recolha de dados de 

vendas e análise de vendas; software de computador 

descarregável e gravado utilizado para transações no 

ponto de venda; software de computador descarregável 

e gravado para formação e gestão de funcionários, 

reg isto das horas de serv iço dos funcionár ios, e 

produção de processamento de folhas de vencimento; 

dispositivos eletrónicos, especificamente terminais 

de pontos de venda, leitores de cartões inteligentes, 

leitores de cartões de crédito, leitores de cartões de 

pagamento, leitores de cartões portáteis; suportes 

para recarga adaptados para uso com dispositivos 

eletrónicos digitais portáteis, nomeadamente, telefones 

celulares, leitores de MP3, assistentes digitais pessoais, 

terminais de pontos de venda, leitores de cartões 

inteligentes, leitores de cartões de crédito, leitores de 

cartões de pagamento, leitores de cartões portáteis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores azul 

escuro, azul médio e azul claro tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/202546

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

[730]  Requerente : Paypal, Inc.

  Endereço : 2211 North First Street, San Jose, 

California 95131, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Promoção dos produtos de terceiros, 

nomeadamente, fornecimento de informações sobre 

descontos, cupões, reduções, vales e ofertas especiais 

para os produtos de terceiros; promoção dos produtos 

e serviços de terceiros através de hiperligações a 

sites de terceiros; promoção dos produtos e serviços 

de terceiros através de um site com hiperligações a 

sites de comércio retalhista em linha de terceiros; 

serviços de consultadoria de negócios na área de 

pagamentos em l inha; gestão e acompanhamento 

de cartões de crédito, cartões de débito, câmaras 

de compensação automática (ACH), cartões pré-

-pagos, ca r tões de paga mento, e out ras for mas 

de transações de pagamento através de redes de 

comunicações eletrónicas para fins comerciais; gestão 

de informações de negócios, nomeadamente, relatórios 

eletrónicos de análises de negócios relacionados com 

o processamento, autenticação, acompanhamento, 

e factoração de pagamentos; gestão de negócios, 

nomeadamente, a otimização de pagamentos para 

as empresas; promoção da venda de produtos e 

serviços de terceiros através de sites com ofertas, 

promoções, cupões, reduções, recompensas, vales, 

monitorização de preços, notif icações de preços, 

informação sobre comparação de preços, hiperligações 

a sites de comércio retalhista de terceiros, materiais 

promo c iona i s, e i n for m aç ão sobre de s c onto s; 

promoção da venda de produtos e serviços de terceiros 

através de aplicações interativas em linha com ofertas, 

promoções, cupões, reduções, recompensas, vales, 

monitorização de preços, notif icações de preços, 

informação sobre comparação de preços, hiperligações 

a sites de comércio retalhista de terceiros, materiais 

promo c iona i s, e i n for m aç ão sobre de s c onto s; 

fornecimento de programas de prémios de incentivo 

através de emissão e processamento de pontos de 

fidelidade por compras dos produtos e serviços de 

terceiros; serviços de fidelização de clientes para 

f ins comerciais, promocionais e/ou publicitár ios, 

nomeadamente, administração de um programa que 

permite participantes obterem e resgatarem pontos ou 

prémios por produtos e/serviços.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores azul 

escuro, azul médio e azul claro tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/202547

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

[730]  Requerente : Paypal, Inc.

  Endereço : 2211 North First Street, San Jose, 

California 95131, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, nomeadamente, 

transferência eletrónica de fundos; aprovação e 

reconci l iação de transações f inanceiras através 

de uma rede informática mundial e redes sem fio; 

fornecimentos de uma grande variedade de serviços 

de pagamentos e financeiros, nomeadamente, serviços 

de processamento de pagamentos com cartão de 

crédito, emissão de cartões de crédito e fornecimento 

de linhas de crédito pessoais e empresariais, serviços 

de pagamento eletrónico que envolvem processamento 

eletrón ico e t ransmissão subsequente de dados 

de pagamento de fatura, serv iços de pagamento 

de faturas com entrega de pagamento garantida, 

tudo efetuado at ravés de u ma rede mu ndia l de 

c omu n ic aç õ e s; s er v i ç o s de pro c e s s a mento de 

t ransações com car tões de créd ito e car tões de 

débito; processamento de pagamento de reembolso 

para transações fraudulentas, erros de transações, e 

transações disputadas, nomeadamente, transações 

em relação com produtos ou ser v iços perd idos, 

danificados, mal interpretados, ou incorretos, tudo 

no domínio de compras de pagamento eletrónico; 

fornecimento de serviços de proteção em matéria 

de compras para produtos e serviços adquiridos por 

terceiros através de uma rede informática mundial e 

redes sem fio, nomeadamente, serviços de reembolso 

de fraudes no domínio das compras com cartões 

de créd ito e compras de pagamento eletrón ico, 

transações comerciais seguras para compras de cartão 

de crédito e compras de pagamento eletrónico, e 

serviços de resolução de litígios e reembolso para 

transações disputadas no domínio de compras de 

pagamento eletrónico; serviços de processamento de 

transações com cartão de crédito; serviços de crédito, 

nomeadamente, prestação de serviços de contas de 

crédito renovável; serviços de pagamento de faturas; 

fornecimento de serviços de pagamentos eletrónicos 

móveis para terceiros sob a forma de transações 

comerciais e opções de pagamento seguras através de 

um dispositivo móvel num ponto de venda; serviços 

de processamento de transações com cartões de 

crédito e processamento de pagamento no domínio 

de pagamentos com cartão de crédito e pagamentos 

eletrónicos; processamento de pagamentos eletrónicos 

com divisas estrangeiras; serviços de processamento 

de paga mento s, nomeada mente, for ne c i mento 

de serv iços de processamento de transações de 

moeda virtual para terceiros; serviços financeiros, 

nomeadamente, fornecimento de moedas estáveis 

( stablecoins ), moeda v i r tua l, moeda d ig ita l, 

tokens digitais, e criptomoedas para uso de terceiros; 

serviços f inanceiros, nomeadamente, serviços de 

processamento de transferência, transação, troca, e 

pagamento de moeda virtual, moeda digital, moedas 

estáveis ( stablecoins ) e criptomoedas; transferência 

eletrónica de criptomoedas, moeda digital, moedas 

estáveis ( stablecoins ), ativos digitais e de cadeias de 

blocos ( blockchains ), ativos digitalizados, tokens 

digitais, criptotokens e tokens utilitários; serviços 

de carteira eletrónica para transação, armazenagem, 

envio, receção, val idação, ver i f icação, aceitação, 

acompanhamento, transferência, e transmissão de 

moeda virtual, e gestão de pagamento e transações 

cambiais de moeda virtual.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores azul 

escuro, azul médio e azul claro tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/202548

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

[730]  Requerente : Paypal, Inc.

  Endereço : 2211 North First Street, San Jose, 

California 95131, USA

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário 

a s o f t w a r e n ã o d e s c a r r e g áve l e m l i n h a p a r a 

o p ro c e s s a mento d e pa ga mento s e le t ró n i c o s; 

fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável em l inha para criação, preparação, 

gestão, envio, processamento, acompanhamento e 

reconcil iação de faturas; fornecimento de acesso 

temporário a software não descarregável em linha para 

emissão de recibos de transações de pagamento móvel; 

fornecimento de acesso temporário a software de 

autenticação não descarregável em linha para controlo 

de acessos a e de comunicações com computadores 

e re de s i n for m át ic a s; for ne c i mento de ac e s so 

temporário a software não descarregável em linha 

para transferência eletrónica de fundos; fornecimento 

de acesso temporário a software não descarregável em 

linha para envio, receção, aceitação, compra, venda, 

armazenagem, transmissão, validação, verificação, 

acompanhamento, transferência, transação e troca de 

moeda digital, moeda virtual, criptomoedas, moedas 

estáveis ( stablecoins ), ativos digitais e de cadeias de 

blocos ( blockchains ), ativos digitalizados, tokens 

digitais, criptotokens e tokens utilitários; fornecimento 

de acesso temporário a software não descarregável 

em linha para transações de pagamento de moeda 

digital e transações cambiais; fornecimento de acesso 

temporário a software não descarregável em linha 

para usar em emissão de moeda digital, moeda virtual, 

cr iptomoedas, moedas estáveis ( stablecoins ), 

ativos digitais e de cadeias de blocos ( blockchains ), 

ativos digitalizados, tokens digitais, criptotokens e 

tokens utilitários; fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável em linha para gestão 

de pagamentos com moeda digital, moeda virtual, 

criptomoedas, moedas estáveis ( stablecoins ), ativos 

digitais e de cadeias de blocos ( blockchains ), ativos 

digitalizados, tokens digitais, criptotokens e tokens 

utilitários, transferências de dinheiro, e transferências 

de mercadorias; fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável em linha para usar com 

serviços de carteira e de armazenamento de moedas 

digitais; fornecimento de acesso temporário a software 

não descarregável em l inha para usar como uma 

carteira eletrónica; fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável em linha para facilitação 

de transações de comércio eletrónico; fornecimento 

de acesso temporário a software não descarregável 

em linha com ofertas, promoções, cupões, reduções, 

re c ompen sa s, va le s, mon itor i zaç ão de pre ç o s, 

notificações de preços, informação sobre comparação 

de preços, hiperligações a sites de comércio retalhista 

de terceiros, materiais promocionais, e informação 

sobre descontos; fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável em linha para deteção 

da fraude, prevenção da fraude, e análises da fraude; 

fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável em linha para acompanhar e analisar 

atividade de pagamento; fornecimento de acesso 

temporário a software não descarregável em linha 

para prevenir fraudes, faci l itar a integração com 

plataformas de fidelidade e recompensa para permitir 

o acompanhamento de compras e a acumulação de 

prémios, e permitir aos comerciantes incorporarem 

c a i xa s em s ite s e apl ic aç ões de terc ei ro s pa ra 

venderem e receberem pagamentos em plataformas 

de terceiros; serviços de provedor de serviços de 

aplicação (ASP) com software de software de interface 

de programação de aplicações (API) para recolha de 

pagamento, transações de pagamento, transmissão 

de dados e processamento de informação; serviços 

de mineração de dados; fornecimento de acesso 

temporário a software não descarregável em linha 

para criação e gestão de uma empresa e uma loja em 

linha, nomeadamente, para gestão de existências, 

processamento de encomendas, acompanhamento 

de encomendas, execução de pedidos de encomenda, 

acompa n ha mento de vendas, recol ha de d ados 

de vendas e anál ise de vendas; fornecimento de 

acesso temporário a software não descarregável em 

linha utilizado para transações de ponto de venda; 

fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável em linha utilizado para formação e 

gestão de funcionários, registo das horas de serviço 

dos funcionários, e produção de processamento de 

folhas de vencimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores azul 

escuro, azul médio e azul claro tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/202554

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

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202559

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Fatos de banho e vestidos de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/25  Estados Unidos 

da América N.º 97/379,336

[210]  N.º : N/202590

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P ro d ut o s : P ro d ut o s d e c u i d a d o d a p e l e 

n ão m e d i c a m e nt o s o s p a r a o ro s t o e o c o r p o, 

nomeadamente, produtos para limpar a pele, loções, 

cremes, toalhetes descartáveis impregnados com 

qu í m ic o s e c ompo sto s pa ra a h ig iene pes soa l, 

t o a l h e t e s e d i s c o s ,  e s f o l i a n t e s c o s m é t i c o s , 

hidratantes, e protetores solares; máscaras faciais 

(cosméticos); preparações para esfol iação facia l 

para uso cosmético; cremes antienvelhecimento e 

séruns antienvelhecimento não medicamentosos; 

gel para barbear; loções para bronzear [cosméticos], 

nomeadamente, protetores solares; h idratantes 

peitorais não medicamentosos sob a forma de cremes 

para a pele, não para uso médico ou terapêutico; 

loções, unguentos, e cremes não medicinais para 

o er itema da fralda; cosméticos, nomeadamente, 

bronzeadores, delineadores para lábios, glosses para 

os lábios, bálsamos para os lábios [não medicinais], 

t intas para os lábios e bases de lábios, bases de 

m a qu i l h a gem l íqu id a, ba s e s de m a qu i l h a gem 

compactas e pó de arroz, máscara [rímel], sombras 

para os olhos, delineadores líquido para os olhos, 

preparações para desmaquilhagem; preparações para 

os cuidados dos cabelos; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, champôs, condicionadores, 

geles, espuma, lacas, loções, séruns, produtos para 

penteados, emolientes, produtos nutritivos, óleos, e 

preparações para reparação dos cabelos; produtos 

de toilette para bebés, nomeadamente, óleos para 

bebé; pó para bebés; champôs para o corpo para uso 

pessoal; loções para a pele; champôs e amaciadores 

para os cabelos; produtos para desembaraçar os 

cabelos; água de colónia para bebés; cotonetes para 

uso pessoal; toalhetes cosméticos pré-humedecidos; 

preparações para bochechar, sem ser para uso médico; 

t i ras dissolventes para os cuidados da boca [não 

medicinais]; tiras dissolventes para refrescar o hálito 

[não medicinais]; produtos para refrescar a boca 

[hálito], não para uso médico; pasta de dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87598

[210]  N.º : N/202591

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[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 
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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 

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 f ins medicinais para acalmar e al iviar 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 : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87598

[210]  N.º : N/202592

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro duto s : For ne c i mento de publ i c aç õ e s 

online descarregáveis e eletrónicas descarregáveis, 

nomeadamente, circulares, brochuras, panfletos, e 

folhetos em relação com saúde, beleza, cuidado da 

pele, cuidado oral, cuidado solar; software de aplicação 

de computador para telemóveis, nomeadamente, 

software que auxilia em monitorização de informação 

de alergia e controlo de sintomas de alergia; software 

de assistente virtual sob a forma de uma aplicação 

móvel de software descarregável de chatbot para 

s i mu lação de c onversas no dom í n io de beleza, 

produtos de beleza, e recomendações de produtos 

de beleza; aplicações descarregáveis destinadas a 

dispositivos móveis que fornecem aos utilizadores 

um dispositivo médico cosmético para receberem 

educação e formação sobre a utilização do dispositivo, 

software chatbot para simulação de conversas no 

campo da beleza, produtos de beleza, e recomendações 

de produtos de beleza; software de computador de 

chatbot descarregável para simulação de conversas que 

alavanca a inteligência artificial no domínio de beleza, 

produtos de beleza, e recomendações de produtos 

de beleza; aplicações descarregáveis destinadas a 

dispositivos móveis para fornecer orientações sobre 

a utilização de um otoscópio para a realização de 

testes e exames básicos de autodiagnóstico, para 
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transmitir os resultados dos referidos testes e exames 

a um prestador de cuidados de saúde, e para permitir 

a comunicação entre o utilizador e o prestador de 

cuidados de saúde; produtos de consumo para saúde 

virtuais (ficheiros multimédia descarregáveis); ficheiros 

multimédia descarregáveis consistindo em obras de 

arte, textos, ficheiros de áudio e de vídeo e tokens não 

fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis) com 

produtos de consumo para saúde; cartões de fidelidade 

codificados, cartões de incentivo codificados, cartões 

de recompensa codificados descarregáveis que podem 

ser resgatados ou utilizados em compras de produtos 

de consumo para saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87598

[210]  N.º : N/202593

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos e aparelhos médicos 

para o tratamento cosmético e médico das condições 

cutâneas; l igaduras adesivas de compressão para 

envolver para uso médico; compressas aquecidas 

ou frias para tratamento terapêutico; compressas 

aquecidas para envolver para tratamento terapêutico; 

aparelhos médicos, nomeadamente, um otoscópio 

l igado ao smartphone que permite a um doente 

realizar testes e exames básicos de autodiagnóstico, 

transmitindo os resultados de respetivos testes e 

exames a um prestador de cu idados de saúde e, 

disponibil izando comunicação entre o uti l izador 

e o prestador de cuidados de saúde; aparelhos de 

distribuição de luz fototerapeutica para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87598

[210]  N.º : N/202594

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Fio dental, fio de dentes, recargas para 

fio dental; escovas de dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87598

[210]  N.º : N/202595

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações sobre 

produtos de consumo relacionados com os cuidados 

da pele, dos cabelos e solares, bem-estar, saúde e vida 

saudável, fitness, nutrição e estilo de vida saudável; 

serviços de lojas de venda a retalho online de produtos 

relacionados com os cuidados da pele, dos cabelos e 

solares, produtos dentais, produtos para a tosse, febre, 

alergia, e produtos nutritivos, produtos cosméticos; 

serviços de venda a retalho on-line relativos a produtos 

de consumo para saúde virtuais e a entrega física dos 

mesmos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87598

[210]  N.º : N/202596

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos, nomeadamente, 

condução de programas online nos domínios de beleza, 

cuidados de saúde, cuidados dos cabelos, gravidez, 

cuidados de bebé, e materiais educativos impressos 

sobre cuidados de pele e de saúde distribuídos com 

os mesmos; fornecimento de materiais didáticos não 

descarregáveis sob a forma de artigos e brochuras 

no dom í n io de cu idados de beleza e de saúde; 

fornecimento de publ icações não descarregáveis 

online sob a forma de artigos, boletins informativos, 

e blogues em relação com cuidados de beleza e de 

saúde; serviços de divertimento, nomeadamente, 

fornecimento onl ine de produtos de consumidor 

v ir tuais não descarregáveis para os cuidados de 

saúde para utilizar em ambientes virtuais para fins de 

divertimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87598

[210]  N.º : N/202597

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação e desenvolvimento de 

produtos no domínio de beleza, bem-estar, os cuidados 

dos cabelos, alergias, cuidados infantis, cuidados de 

bebé, e produtos para os cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87598

[210]  N.º : N/202599

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P ro d ut o s : P ro d ut o s d e c u i d a d o d a p e l e 

n ão m e d i c a m e nt o s o s p a r a o ro s t o e o c o r p o, 

nomeadamente, produtos para limpar a pele, loções, 

cremes, toalhetes descartáveis impregnados com 

qu í m ic o s e c ompo sto s pa ra a h ig iene pes soa l, 

t o a l h e t e s e d i s c o s ,  e s f o l i a n t e s c o s m é t i c o s , 

hidratantes, e protetores solares; máscaras faciais 

(cosméticos); preparações para esfol iação facia l 

para uso cosmético; cremes antienvelhecimento e 

séruns antienvelhecimento não medicamentosos; 

gel para barbear; loções para bronzear [cosméticos], 

nomeadamente, protetores solares; h idratantes 

peitorais não medicamentosos sob a forma de cremes 

para a pele, não para uso médico ou terapêutico; 

loções, unguentos, e cremes não medicinais para 

o er itema da fralda; cosméticos, nomeadamente, 

bronzeadores, delineadores para lábios, glosses para 

os lábios, bálsamos para os lábios [não medicinais], 

t intas para os lábios e bases de lábios, bases de 

m a qu i l h a gem l íqu id a, ba s e s de m a qu i l h a gem 

compactas e pó de arroz, máscara [rímel], sombras 

para os olhos, delineadores líquido para os olhos, 

preparações para desmaquilhagem; preparações para 

os cuidados dos cabelos; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, champôs, condicionadores, 

geles, espuma, lacas, loções, séruns, produtos para 

penteados, emolientes, produtos nutritivos, óleos, e 

preparações para reparação dos cabelos; produtos 

de toilette para bebés, nomeadamente, óleos para 

bebé; pó para bebés; champôs para o corpo para uso 

pessoal; loções para a pele; champôs e amaciadores 

para os cabelos; produtos para desembaraçar os 

cabelos; água de colónia para bebés; cotonetes para 

uso pessoal; toalhetes cosméticos pré-humedecidos; 

preparações para bochechar, sem ser para uso médico; 

t i ras dissolventes para os cuidados da boca [não 

medicinais]; tiras dissolventes para refrescar o hálito 

[não medicinais]; produtos para refrescar a boca 

[hálito], não para uso médico; pasta de dentes.

[540]  Marca : 



N.º 3 — 18-1-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 589

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87599

[210]  N.º : N/202600

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[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 

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 f ins medicinais para acalmar e al iviar 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 : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87599

[210]  N.º : N/202601

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro duto s : For ne c i mento de publ i c aç õ e s 

online descarregáveis e eletrónicas descarregáveis, 

nomeadamente, circulares, brochuras, panfletos, e 

folhetos em relação com saúde, beleza, cuidado da 

pele, cuidado oral, cuidado solar; software de aplicação 

de computador para telemóveis, nomeadamente, 

software que auxilia em monitorização de informação 

de alergia e controlo de sintomas de alergia; software 

de assistente virtual sob a forma de uma aplicação 

móvel de software descarregável de chatbot para 
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s i mu lação de c onversas no dom í n io de beleza, 

produtos de beleza, e recomendações de produtos 

de beleza; aplicações descarregáveis destinadas a 

dispositivos móveis que fornecem aos utilizadores 

um dispositivo médico cosmético para receberem 

educação e formação sobre a utilização do dispositivo, 

software chatbot para simulação de conversas no 

campo da beleza, produtos de beleza, e recomendações 

de produtos de beleza; software de computador de 

chatbot descarregável para simulação de conversas que 

alavanca a inteligência artificial no domínio de beleza, 

produtos de beleza, e recomendações de produtos 

de beleza; aplicações descarregáveis destinadas a 

dispositivos móveis para fornecer orientações sobre 

a utilização de um otoscópio para a realização de 

testes e exames básicos de autodiagnóstico, para 

transmitir os resultados dos referidos testes e exames 

a um prestador de cuidados de saúde, e para permitir 

a comunicação entre o utilizador e o prestador de 

cuidados de saúde; produtos de consumo para saúde 

virtuais (ficheiros multimédia descarregáveis); ficheiros 

multimédia descarregáveis consistindo em obras de 

arte, textos, ficheiros de áudio e de vídeo e tokens não 

fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis) com 

produtos de consumo para saúde; cartões de fidelidade 

codificados, cartões de incentivo codificados, cartões 

de recompensa codificados descarregáveis que podem 

ser resgatados ou utilizados em compras de produtos 

de consumo para saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87599

[210]  N.º : N/202602

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos e aparelhos médicos 

para o tratamento cosmético e médico das condições 

cutâneas; l igaduras adesivas de compressão para 

envolver para uso médico; compressas aquecidas 

ou frias para tratamento terapêutico; compressas 

aquecidas para envolver para tratamento terapêutico; 

aparelhos médicos, nomeadamente, um otoscópio 

l igado ao smartphone que permite a um doente 

realizar testes e exames básicos de autodiagnóstico, 

transmitindo os resultados de respetivos testes e 

exames a um prestador de cu idados de saúde e, 

disponibil izando comunicação entre o uti l izador 

e o prestador de cuidados de saúde; aparelhos de 

distribuição de luz fototerapeutica para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87599

[210]  N.º : N/202603

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Fio dental, fio de dentes, recargas para 

fio dental; escovas de dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87599

[210]  N.º : N/202604

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações sobre 

produtos de consumo relacionados com os cuidados 

da pele, dos cabelos e solares, bem-estar, saúde e vida 

saudável, fitness, nutrição e estilo de vida saudável; 

serviços de lojas de venda a retalho online de produtos 

relacionados com os cuidados da pele, dos cabelos e 

solares, produtos dentais, produtos para a tosse, febre, 
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alergia, e produtos nutritivos, produtos cosméticos; 

serviços de venda a retalho on-line relativos a produtos 

de consumo para saúde virtuais e a entrega física dos 

mesmos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87599

[210]  N.º : N/202605

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos, nomeadamente, 

condução de programas online nos domínios de beleza, 

cuidados de saúde, cuidados dos cabelos, gravidez, 

cuidados de bebé, e materiais educativos impressos 

sobre cuidados de pele e de saúde distribuídos com 

os mesmos; fornecimento de materiais didáticos não 

descarregáveis sob a forma de artigos e brochuras 

no dom í n io de cu idados de beleza e de saúde; 

fornecimento de publ icações não descarregáveis 

online sob a forma de artigos, boletins informativos, 

e blogues em relação com cuidados de beleza e de 

saúde; serviços de divertimento, nomeadamente, 

fornecimento onl ine de produtos de consumidor 

v ir tuais não descarregáveis para os cuidados de 

saúde para utilizar em ambientes virtuais para fins de 

divertimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87599

[210]  N.º : N/202606

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação e desenvolvimento de 

produtos no domínio de beleza, bem-estar, os cuidados 

dos cabelos, alergias, cuidados infantis, cuidados de 

bebé, e produtos para os cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87599

[210]  N.º : N/202608

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P ro d ut o s : P ro d ut o s d e c u i d a d o d a p e l e 

n ão m e d i c a m e nt o s o s p a r a o ro s t o e o c o r p o, 

nomeadamente, produtos para limpar a pele, loções, 

cremes, toalhetes descartáveis impregnados com 

qu í m ic o s e c ompo sto s pa ra a h ig iene pes soa l, 

t o a l h e t e s e d i s c o s ,  e s f o l i a n t e s c o s m é t i c o s , 

hidratantes, e protetores solares; máscaras faciais 

(cosméticos); preparações para esfol iação facia l 

para uso cosmético; cremes antienvelhecimento e 

séruns antienvelhecimento não medicamentosos; 

gel para barbear; loções para bronzear [cosméticos], 

nomeadamente, protetores solares; h idratantes 

peitorais não medicamentosos sob a forma de cremes 

para a pele, não para uso médico ou terapêutico; 

loções, unguentos, e cremes não medicinais para 

o er itema da fralda; cosméticos, nomeadamente, 

bronzeadores, delineadores para lábios, glosses para 

os lábios, bálsamos para os lábios [não medicinais], 

t intas para os lábios e bases de lábios, bases de 

m a qu i l h a gem l íqu id a, ba s e s de m a qu i l h a gem 

compactas e pó de arroz, máscara [rímel], sombras 

para os olhos, delineadores líquido para os olhos, 

preparações para desmaquilhagem; preparações para 

os cuidados dos cabelos; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, champôs, condicionadores, 

geles, espuma, lacas, loções, séruns, produtos para 

penteados, emolientes, produtos nutritivos, óleos, e 

preparações para reparação dos cabelos; produtos 
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de toilette para bebés, nomeadamente, óleos para 

bebé; pó para bebés; champôs para o corpo para uso 

pessoal; loções para a pele; champôs e amaciadores 

para os cabelos; produtos para desembaraçar os 

cabelos; água de colónia para bebés; cotonetes para 

uso pessoal; toalhetes cosméticos pré-humedecidos; 

preparações para bochechar, sem ser para uso médico; 

t i ras dissolventes para os cuidados da boca [não 

medicinais]; tiras dissolventes para refrescar o hálito 

[não medicinais]; produtos para refrescar a boca 

[hálito], não para uso médico; pasta de dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87600

[210]  N.º : N/202609

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[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 

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 f ins medicinais para acalmar e al iviar 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 : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87600

[210]  N.º : N/202610

[220]  Data de pedido : 2022/10/25
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[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro duto s : For ne c i mento de publ i c aç õ e s 

online descarregáveis e eletrónicas descarregáveis, 

nomeadamente, circulares, brochuras, panfletos, e 

folhetos em relação com saúde, beleza, cuidado da 

pele, cuidado oral, cuidado solar; software de aplicação 

de computador para telemóveis, nomeadamente, 

software que auxilia em monitorização de informação 

de alergia e controlo de sintomas de alergia; software 

de assistente virtual sob a forma de uma aplicação 

móvel de software descarregável de chatbot para 

s i mu lação de c onversas no dom í n io de beleza, 

produtos de beleza, e recomendações de produtos 

de beleza; aplicações descarregáveis destinadas a 

dispositivos móveis que fornecem aos utilizadores 

um dispositivo médico cosmético para receberem 

educação e formação sobre a utilização do dispositivo, 

software chatbot para simulação de conversas no 

campo da beleza, produtos de beleza, e recomendações 

de produtos de beleza; software de computador de 

chatbot descarregável para simulação de conversas que 

alavanca a inteligência artificial no domínio de beleza, 

produtos de beleza, e recomendações de produtos 

de beleza; aplicações descarregáveis destinadas a 

dispositivos móveis para fornecer orientações sobre 

a utilização de um otoscópio para a realização de 

testes e exames básicos de autodiagnóstico, para 

transmitir os resultados dos referidos testes e exames 

a um prestador de cuidados de saúde, e para permitir 

a comunicação entre o utilizador e o prestador de 

cuidados de saúde; produtos de consumo para saúde 

virtuais (ficheiros multimédia descarregáveis); ficheiros 

multimédia descarregáveis consistindo em obras de 

arte, textos, ficheiros de áudio e de vídeo e tokens não 

fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis) com 

produtos de consumo para saúde; cartões de fidelidade 

codificados, cartões de incentivo codificados, cartões 

de recompensa codificados descarregáveis que podem 

ser resgatados ou utilizados em compras de produtos 

de consumo para saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87600

[210]  N.º : N/202611

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos e aparelhos médicos 

para o tratamento cosmético e médico das condições 

cutâneas; l igaduras adesivas de compressão para 

envolver para uso médico; compressas aquecidas 

ou frias para tratamento terapêutico; compressas 

aquecidas para envolver para tratamento terapêutico; 

aparelhos médicos, nomeadamente, um otoscópio 

l igado ao smartphone que permite a um doente 

realizar testes e exames básicos de autodiagnóstico, 

transmitindo os resultados de respetivos testes e 

exames a um prestador de cu idados de saúde e, 

disponibil izando comunicação entre o uti l izador 

e o prestador de cuidados de saúde; aparelhos de 

distribuição de luz fototerapeutica para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87600

[210]  N.º : N/202612

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Fio dental, fio de dentes, recargas para 

fio dental; escovas de dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87600
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[210]  N.º : N/202613

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações sobre 

produtos de consumo relacionados com os cuidados 

da pele, dos cabelos e solares, bem-estar, saúde e vida 

saudável, fitness, nutrição e estilo de vida saudável; 

serviços de lojas de venda a retalho online de produtos 

relacionados com os cuidados da pele, dos cabelos e 

solares, produtos dentais, produtos para a tosse, febre, 

alergia, e produtos nutritivos, produtos cosméticos; 

serviços de venda a retalho on-line relativos a produtos 

de consumo para saúde virtuais e a entrega física dos 

mesmos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87600

[210]  N.º : N/202614

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos, nomeadamente, 

condução de programas online nos domínios de beleza, 

cuidados de saúde, cuidados dos cabelos, gravidez, 

cuidados de bebé, e materiais educativos impressos 

sobre cuidados de pele e de saúde distribuídos com 

os mesmos; fornecimento de materiais didáticos não 

descarregáveis sob a forma de artigos e brochuras 

no dom í n io de cu idados de beleza e de saúde; 

fornecimento de publ icações não descarregáveis 

online sob a forma de artigos, boletins informativos, 

e blogues em relação com cuidados de beleza e de 

saúde; serviços de divertimento, nomeadamente, 

fornecimento onl ine de produtos de consumidor 

v ir tuais não descarregáveis para os cuidados de 

saúde para utilizar em ambientes virtuais para fins de 

divertimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87600

[210]  N.º : N/202615

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação e desenvolvimento de 

produtos no domínio de beleza, bem-estar, os cuidados 

dos cabelos, alergias, cuidados infantis, cuidados de 

bebé, e produtos para os cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87600

[210]  N.º : N/202617

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P ro d ut o s : P ro d ut o s d e c u i d a d o d a p e l e 

n ão m e d i c a m e nt o s o s p a r a o r o s t o e o c o r p o, 

nomeadamente, produtos para limpar a pele, loções, 

cremes, toalhetes descartáveis impregnados com 

qu í m ic o s e c ompo sto s pa ra a h ig iene pes soa l, 

t o a l h e t e s e d i s c o s ,  e s f o l i a n t e s c o s m é t i c o s , 

hidratantes, e protetores solares; máscaras faciais 

(cosméticos); preparações para esfol iação facia l 

para uso cosmético; cremes antienvelhecimento e 

séruns antienvelhecimento não medicamentosos; 

gel para barbear; loções para bronzear [cosméticos], 

nomeadamente, protetores solares; h idratantes 
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peitorais não medicamentosos sob a forma de cremes 

para a pele, não para uso médico ou terapêutico; 

loções, unguentos, e cremes não medicinais para 

o er itema da fralda; cosméticos, nomeadamente, 

bronzeadores, delineadores para lábios, glosses para 

os lábios, bálsamos para os lábios [não medicinais], 

t intas para os lábios e bases de lábios, bases de 

m a qu i l h a gem l íqu id a, ba s e s de m a qu i l h a gem 

compactas e pó de arroz, máscara [rímel], sombras 

para os olhos, delineadores líquido para os olhos, 

preparações para desmaquilhagem; preparações para 

os cuidados dos cabelos; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, champôs, condicionadores, 

geles, espuma, lacas, loções, séruns, produtos para 

penteados, emolientes, produtos nutritivos, óleos, e 

preparações para reparação dos cabelos; produtos 

de toilette para bebés, nomeadamente, óleos para 

bebé; pó para bebés; champôs para o corpo para uso 

pessoal; loções para a pele; champôs e amaciadores 

para os cabelos; produtos para desembaraçar os 

cabelos; água de colónia para bebés; cotonetes para 

uso pessoal; toalhetes cosméticos pré-humedecidos; 

preparações para bochechar, sem ser para uso médico; 

t i ras dissolventes para os cuidados da boca [não 

medicinais]; tiras dissolventes para refrescar o hálito 

[não medicinais]; produtos para refrescar a boca 

[hálito], não para uso médico; pasta de dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87601

[210]  N.º : N/202618

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[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 

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 f ins medicinais para acalmar e al iviar 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, 
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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 : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87601

[210]  N.º : N/202619

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro duto s : For ne c i mento de publ i c aç õ e s 

online descarregáveis e eletrónicas descarregáveis, 

nomeadamente, circulares, brochuras, panfletos, e 

folhetos em relação com saúde, beleza, cuidado da 

pele, cuidado oral, cuidado solar; software de aplicação 

de computador para telemóveis, nomeadamente, 

software que auxilia em monitorização de informação 

de alergia e controlo de sintomas de alergia; software 

de assistente virtual sob a forma de uma aplicação 

móvel de software descarregável de chatbot para 

s i mu lação de c onversas no dom í n io de beleza, 

produtos de beleza, e recomendações de produtos 

de beleza; aplicações descarregáveis destinadas a 

dispositivos móveis que fornecem aos utilizadores 

um dispositivo médico cosmético para receberem 

educação e formação sobre a utilização do dispositivo, 

software chatbot para simulação de conversas no 

campo da beleza, produtos de beleza, e recomendações 

de produtos de beleza; software de computador de 

chatbot descarregável para simulação de conversas que 

alavanca a inteligência artificial no domínio de beleza, 

produtos de beleza, e recomendações de produtos 

de beleza; aplicações descarregáveis destinadas a 

dispositivos móveis para fornecer orientações sobre 

a utilização de um otoscópio para a realização de 

testes e exames básicos de autodiagnóstico, para 

transmitir os resultados dos referidos testes e exames 

a um prestador de cuidados de saúde, e para permitir 

a comunicação entre o utilizador e o prestador de 

cuidados de saúde; produtos de consumo para saúde 

virtuais (ficheiros multimédia descarregáveis); ficheiros 

multimédia descarregáveis consistindo em obras de 

arte, textos, ficheiros de áudio e de vídeo e tokens não 

fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis) com 

produtos de consumo para saúde; cartões de fidelidade 

codificados, cartões de incentivo codificados, cartões 

de recompensa codificados descarregáveis que podem 

ser resgatados ou utilizados em compras de produtos 

de consumo para saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87601

[210]  N.º : N/202620

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos e aparelhos médicos 

para o tratamento cosmético e médico das condições 

cutâneas; l igaduras adesivas de compressão para 

envolver para uso médico; compressas aquecidas 

ou frias para tratamento terapêutico; compressas 

aquecidas para envolver para tratamento terapêutico; 

aparelhos médicos, nomeadamente, um otoscópio 

l igado ao smartphone que permite a um doente 

realizar testes e exames básicos de autodiagnóstico, 

transmitindo os resultados de respetivos testes e 

exames a um prestador de cu idados de saúde e, 

disponibil izando comunicação entre o uti l izador 

e o prestador de cuidados de saúde; aparelhos de 

distribuição de luz fototerapeutica para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87601
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[210]  N.º : N/202621

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Fio dental, fio de dentes, recargas para 

fio dental; escovas de dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87601

[210]  N.º : N/202622

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações sobre 

produtos de consumo relacionados com os cuidados 

da pele, dos cabelos e solares, bem-estar, saúde e vida 

saudável, fitness, nutrição e estilo de vida saudável; 

serviços de lojas de venda a retalho online de produtos 

relacionados com os cuidados da pele, dos cabelos e 

solares, produtos dentais, produtos para a tosse, febre, 

alergia, e produtos nutritivos, produtos cosméticos; 

serviços de venda a retalho on-line relativos a produtos 

de consumo para saúde virtuais e a entrega física dos 

mesmos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87601

[210]  N.º : N/202623

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos, nomeadamente, 

condução de programas online nos domínios de beleza, 

cuidados de saúde, cuidados dos cabelos, gravidez, 

cuidados de bebé, e materiais educativos impressos 

sobre cuidados de pele e de saúde distribuídos com 

os mesmos; fornecimento de materiais didáticos não 

descarregáveis sob a forma de artigos e brochuras 

no dom í n io de cu idados de beleza e de saúde; 

fornecimento de publ icações não descarregáveis 

online sob a forma de artigos, boletins informativos, 

e blogues em relação com cuidados de beleza e de 

saúde; serviços de divertimento, nomeadamente, 

fornecimento onl ine de produtos de consumidor 

v ir tuais não descarregáveis para os cuidados de 

saúde para utilizar em ambientes virtuais para fins de 

divertimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87601

[210]  N.º : N/202624

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação e desenvolvimento de 

produtos no domínio de beleza, bem-estar, os cuidados 

dos cabelos, alergias, cuidados infantis, cuidados de 

bebé, e produtos para os cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87601

[210]  N.º : N/202626

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson
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  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P ro d ut o s : P ro d ut o s d e c u i d a d o d a p e l e 

n ão m e d i c a m e nt o s o s p a r a o ro s t o e o c o r p o, 

nomeadamente, produtos para limpar a pele, loções, 

cremes, toalhetes descartáveis impregnados com 

qu í m ic o s e c ompo sto s pa ra a h ig iene pes soa l, 

t o a l h e t e s e d i s c o s ,  e s f o l i a n t e s c o s m é t i c o s , 

hidratantes, e protetores solares; máscaras faciais 

(cosméticos); preparações para esfol iação facia l 

para uso cosmético; cremes antienvelhecimento e 

séruns antienvelhecimento não medicamentosos; 

gel para barbear; loções para bronzear [cosméticos], 

nomeadamente, protetores solares; h idratantes 

peitorais não medicamentosos sob a forma de cremes 

para a pele, não para uso médico ou terapêutico; 

loções, unguentos, e cremes não medicinais para 

o er itema da fralda; cosméticos, nomeadamente, 

bronzeadores, delineadores para lábios, glosses para 

os lábios, bálsamos para os lábios [não medicinais], 

t intas para os lábios e bases de lábios, bases de 

m a qu i l h a gem l íqu id a, ba s e s de m a qu i l h a gem 

compactas e pó de arroz, máscara [rímel], sombras 

para os olhos, delineadores líquido para os olhos, 

preparações para desmaquilhagem; preparações para 

os cuidados dos cabelos; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, champôs, condicionadores, 

geles, espuma, lacas, loções, séruns, produtos para 

penteados, emolientes, produtos nutritivos, óleos, e 

preparações para reparação dos cabelos; produtos 

de toilette para bebés, nomeadamente, óleos para 

bebé; pó para bebés; champôs para o corpo para uso 

pessoal; loções para a pele; champôs e amaciadores 

para os cabelos; produtos para desembaraçar os 

cabelos; água de colónia para bebés; cotonetes para 

uso pessoal; toalhetes cosméticos pré-humedecidos; 

preparações para bochechar, sem ser para uso médico; 

t i ras dissolventes para os cuidados da boca [não 

medicinais]; tiras dissolventes para refrescar o hálito 

[não medicinais]; produtos para refrescar a boca 

[hálito], não para uso médico; pasta de dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87602

[210]  N.º : N/202627

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[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 

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 
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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 : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87602

[210]  N.º : N/202628

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro duto s : For ne c i mento de publ i c aç õ e s 

online descarregáveis e eletrónicas descarregáveis, 

nomeadamente, circulares, brochuras, panfletos, e 

folhetos em relação com saúde, beleza, cuidado da 

pele, cuidado oral, cuidado solar; software de aplicação 

de computador para telemóveis, nomeadamente, 

software que auxilia em monitorização de informação 

de alergia e controlo de sintomas de alergia; software 

de assistente virtual sob a forma de uma aplicação 

móvel de software descarregável de chatbot para 

s i mu lação de c onversas no dom í n io de beleza, 

produtos de beleza, e recomendações de produtos 

de beleza; aplicações descarregáveis destinadas a 

dispositivos móveis que fornecem aos utilizadores 

um dispositivo médico cosmético para receberem 

educação e formação sobre a utilização do dispositivo, 

software chatbot para simulação de conversas no 

campo da beleza, produtos de beleza, e recomendações 

de produtos de beleza; software de computador de 

chatbot descarregável para simulação de conversas que 

alavanca a inteligência artificial no domínio de beleza, 

produtos de beleza, e recomendações de produtos 

de beleza; aplicações descarregáveis destinadas a 

dispositivos móveis para fornecer orientações sobre 

a utilização de um otoscópio para a realização de 

testes e exames básicos de autodiagnóstico, para 

transmitir os resultados dos referidos testes e exames 

a um prestador de cuidados de saúde, e para permitir 

a comunicação entre o utilizador e o prestador de 

cuidados de saúde; produtos de consumo para saúde 

virtuais (ficheiros multimédia descarregáveis); ficheiros 

multimédia descarregáveis consistindo em obras de 

arte, textos, ficheiros de áudio e de vídeo e tokens não 

fungíveis (ficheiros multimédia descarregáveis) com 

produtos de consumo para saúde; cartões de fidelidade 

codificados, cartões de incentivo codificados, cartões 

de recompensa codificados descarregáveis que podem 

ser resgatados ou utilizados em compras de produtos 

de consumo para saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87602

[210]  N.º : N/202629

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos e aparelhos médicos 

para o tratamento cosmético e médico das condições 

cutâneas; l igaduras adesivas de compressão para 

envolver para uso médico; compressas aquecidas 

ou frias para tratamento terapêutico; compressas 
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aquecidas para envolver para tratamento terapêutico; 

aparelhos médicos, nomeadamente, um otoscópio 

l igado ao smartphone que permite a um doente 

realizar testes e exames básicos de autodiagnóstico, 

transmitindo os resultados de respetivos testes e 

exames a um prestador de cu idados de saúde e, 

disponibil izando comunicação entre o uti l izador 

e o prestador de cuidados de saúde; aparelhos de 

distribuição de luz fototerapeutica para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87602

[210]  N.º : N/202630

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Fio dental, fio de dentes, recargas para 

fio dental; escovas de dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87602

[210]  N.º : N/202631

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações sobre 

produtos de consumo relacionados com os cuidados 

da pele, dos cabelos e solares, bem-estar, saúde e vida 

saudável, fitness, nutrição e estilo de vida saudável; 

serviços de lojas de venda a retalho online de produtos 

relacionados com os cuidados da pele, dos cabelos e 

solares, produtos dentais, produtos para a tosse, febre, 

alergia, e produtos nutritivos, produtos cosméticos; 

serviços de venda a retalho on-line relativos a produtos 

de consumo para saúde virtuais e a entrega física dos 

mesmos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87602

[210]  N.º : N/202632

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos, nomeadamente, 

condução de programas online nos domínios de beleza, 

cuidados de saúde, cuidados dos cabelos, gravidez, 

cuidados de bebé, e materiais educativos impressos 

sobre cuidados de pele e de saúde distribuídos com 

os mesmos; fornecimento de materiais didáticos não 

descarregáveis sob a forma de artigos e brochuras 

no dom í n io de cu idados de beleza e de saúde; 

fornecimento de publ icações não descarregáveis 

online sob a forma de artigos, boletins informativos, 

e blogues em relação com cuidados de beleza e de 

saúde; serviços de divertimento, nomeadamente, 

fornecimento onl ine de produtos de consumidor 

v ir tuais não descarregáveis para os cuidados de 

saúde para utilizar em ambientes virtuais para fins de 

divertimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87602

[210]  N.º : N/202633

[220]  Data de pedido : 2022/10/25

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : Investigação e desenvolvimento de 

produtos no domínio de beleza, bem-estar, os cuidados 

dos cabelos, alergias, cuidados infantis, cuidados de 

bebé, e produtos para os cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87602

[210]  N.º : N/202707

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

[730]  Requerente : APM MONACO S.A.M.

  Endereço : 3 rue de l’Industrie, 98000 Monaco, 

Principality of Monaco

  Nacionalidade :  Monegasca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  Mónaco

N.º 37616

[210]  N.º : N/202708

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

[730]  Requerente : APM MONACO S.A.M.

  Endereço : 3 rue de l’Industrie, 98000 Monaco, 

Principality of Monaco

  Nacionalidade :  Monegasca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  Mónaco

N.º 37614

[210]  N.º : N/202709

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

[730]  Requerente : APM MONACO S.A.M.

  Endereço : 3 rue de l’Industrie, 98000 Monaco, 

Principality of Monaco

  Nacionalidade :  Monegasca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  Mónaco

N.º 37615

[210]  N.º : N/202710

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

[730]  Requerente : APM MONACO S.A.M.

  Endereço : 3 rue de l’Industrie, 98000 Monaco, 

Principality of Monaco

  Nacionalidade :  Monegasca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  Mónaco

N.º 37617

[210]  N.º : N/202753

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

[730]  Requerente : Fit Foods Ltd.

  Endereço : 1589 Kebet Way Port Coquitlam 

British Columbia V3C 6L5

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos de pó de açaí; 

acetaminofeno para o alívio da dor; suplementos 

alimentares de carvão activado; suplementos dietéticos 

de albumina; suplementos dietéticos de alginato; 

suplementos dietéticos de aminoácidos; comprimidos 

anti-histamínicos; pílulas antioxidantes; spray bucal 

atlético anti-séptico; produtos anti-sépticos para o 

cuidado do corpo; pílulas para reduzir o apetite; loções 

para pé de atleta; preparações para tratamento do pé 

de atleta; loções para pé de atleta; pó para tratamento 

de pé de atleta; preparações para tratamento do pé de 

atleta; pólen de abelha para uso como suplemento 

alimentar na dieta [para uso médico]; pólen de abelha 

usado como suplemento d ietét ico; suplementos 

botânicos para a saúde e bem-estar geral; suplementos 

dietéticos à base de levedura de cerveja; cápsulas de 

canábis para o controlo da dor; óleo de canábis para o 

controlo da dor; bebidas com infusão canábis para fins 

médicos; suplementos dietéticos de caseína; ervas 

medicinais tradicionais chinesas para controlar o 

colesterol; ervas medicinais tradicionais chinesas para 

reduzir o stress; suplementos dietéticos à base de 

chlorella; barras de substituição de refeição à base de 

chocolate para tratar os desequilíbrios de cortisol que 

causam aumento de peso; batidos de substituição de 

refeição à base de chocolate para fins de perda de 

peso; suplementos dietéticos de colagénio; suplementos 

dietéticos de colostro; cápsulas descongestionantes; 

c áp su la s pa ra d iet a; c ompr i m ido s pa ra d iet a; 

comprimidos e cápsulas para dieta; suplementos 

dietéticos e nutricionais para a saúde e bem-estar 

geral; suplementos dietéticos e nutricionais para a 

saúde e bem-estar geral; suplementos dietéticos e 

nutricionais utilizados para a perda de peso; fibra 

dietética como aditivo alimentar; fibra dietética para 

tratamento da obstipação; fibras alimentares para uso 

c o mo i n g re d ient e no f ab r i c o d e s u p lement o s 

alimentares; fibras dietéticas para ajudar a digestão; 

suplementos alimentares dietéticos na natureza de 

mistura de infusões de ervas para manter a tensão 

arterial e a função cardíaca normais; suplementos 

al imentares dietéticos na natureza de mistura de 

i n f u s õ e s d e e r v a s p a r a r e d u z i r o c o l e s t e r o l; 

suplementos alimentares dietéticos na natureza das 

barras proteicas prontas a consumir; suplementos 

alimentares dietéticos na natureza de barras proteicas 

prontas a comer para fins medicinais; suplementos 

alimentares dietéticos na natureza de barras proteicas 

pront a s a c on su m i r, sem ser pa ra u so méd ic o; 

suplementos dietéticos de misturas de bebidas para a 

saúde e bem-estar geral; suplemento dietético para 

el iminar toxinas do trato intestinal; suplementos 

dietéticos constituídos por aminoácidos; suplementos 

dietéticos constituídos por aminoácidos, minerais e 

oligoelementos; suplementos dietéticos constituídos 

por minerais; suplementos dietéticos constituídos por 

oligoelementos; suplementos dietéticos constituídos 

por vitaminas; suplementos dietéticos constituídos 

principalmente por cálcio; suplementos dietéticos 

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

suplementos dietéticos para controle de peso corporal; 

suplementos dietéticos para controlar o colesterol; 

suplementos dietéticos para a saúde e bem-estar geral; 

suplementos dietéticos para seres humanos contendo 

canabinóides para f ins medic inais; suplementos 

d ietét ic os pa ra seres hu ma nos que c onten ha m 

canabinóides para f ins recreativos; suplementos 

d ietét ic os pa ra seres hu ma nos que c onten ha m 

derivados de canábis para fins recreativos; suplementos 

d ietét ic os pa ra seres hu ma nos que c onten ha m 

derivados de canábis para fins medicinais; suplementos 

d ietét ic os pa ra seres hu ma nos que conten ha m 

der ivado s de m a r i ju a na pa ra f i n s me d ic i na i s; 

suplementos d ietét icos para seres humanos que 

c ont en h a m der ivado s de m a r i ju a n a pa ra f i n s 

recreativos; suplementos dietéticos para manter a 

tensão arterial e função cardíaca normais; suplementos 

dietéticos para promover a perda de peso; suplementos 

dietéticos para reduzir o colesterol; bebidas dietéticas 

para bebés para uso médico; preparações dietéticas 

constituídas por vitaminas, minerais e oligoelementos; 

substâncias dietéticas constituídas por vitaminas, 



N.º 3 — 18-1-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 603

minerais, aminoácidos e oligoelementos; pastilhas 

efervescentes vitaminadas; bebidas eletrolíticas para 

u s o m e d i c i n a l; p ó s e l e c t r o l í t i c o s e s o l u ç õ e s 

e l e c t r o l í t i c a s p a r a f i n s m é d i c o s; b e b i d a s d e 

subst itu ição de electról itos para uso medic inal; 

electrólitos; electrólitos para fins médicos; suplementos 

d iet ét i c o s de l i n h a ç a; l i n h a ç a pa ra u s o c omo 

suplemento d ietét ic os; suplementos d ietét ic os 

constituídos por aminoácidos; cápsulas de ginseng 

para a saúde e bem-estar geral; extractos de café verde 

em grão para uso como suplementos dietéticos; fibra 

de semente de linhaça para usar como suplemento 

dietético; gomas de vitaminas; gomas de vitaminas 

contendo canabinóides para fins medicinais; gomas de 

vitaminas contendo canabinóides para fins recreativos; 

gomas de vitaminas contendo derivados de canábis 

para fins recreativos; gomas de vitaminas contendo 

derivados de canábis para fins medicinais; suplementos 

d i e t é t i c o s à b a s e d e c â n h a m o; s u p l e m e n t o s 

nut r i c iona i s à ba s e de c â n ha mo; suplemento s 

dietéticos em pó à base de cânhamo; suplementos 

alimentares e dietéticos à base de ervas para promover 

u ma recuperação muscu la r ma is rápida após o 

exercício; cápsulas a base de ervas para aumentar a 

potência masculina; comprimidos à base de plantas 

para o tratamento da diabetes; suplementos à base de 

plantas para a saúde e bem-estar geral; suplementos à 

base de plantas para a promoção da função hepática 

saudável; suplementos à base de plantas para o 

tratamento da artrite; suplementos à base de plantas 

para o tratamento do cancro; suplementos à base de 

p l a n t a s  p a r a  o  t r a t a m e n t o  d e  d o e n ç a s 

cardiovasculares; suplementos à base de plantas para o 

tratamento de dores de cabeça; suplementos à base de 

plantas para o tratamento de doenças infecciosas, 

nomead a mente, i n fe c ç õ e s do t rac to u r i n á r io; 

suplementos à base de plantas para o tratamento de 

doenças in f lamatór ias, nomeadamente doenças 

inflamatórias intestinais e doenças inflamatórias do 

tecido conjuntivo; suplementos à base de plantas para 

o t rat a mento do s i s tema mú scu lo-esquelét ic o, 

nomeadamente, doenças dos tecidos conjuntivos, 

lesões das cartilagens; suplementos à base de plantas 

para o tratamento do sistema respiratório; chá para 

reduzir a hipertensão para fins medicinais; toalhetes 

impregnados anti-sépticos; bebidas de ésteres cetónico 

para utilização como suplemento alimentar; barras de 

substituição de refeições à base de cetona para efeitos 

de perda de peso; broto de trigo de khorasan para uso 

como suplemento alimentar; suplementos vitamínicos 

líquidos; géis de massagem para alívio da dor; barras 

de substituição de refeições adaptadas para uso como 

suplemento al imentar; barras de substituição de 

refe iç õ e s pa ra f i n s de p erd a de p e so; b eb id a s 

medicinais na natureza dos suplementos dietéticos 

para desintoxicação do cólon; bebidas medicinais na 

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

desintoxicação hepática; suplementos alimentares 

medicados que são comprimidos para manter a tensão 

arterial e a função cardíaca normais; suplementos 

al imentares medicados sendo comprimidos para 

reduzir o colesterol; banhos musculares medicinais; 

le i te em p ó c om f i n s nut r ic iona i s pa ra b eb é s; 

suplementos d ietét ic os m i nera i s; suplementos 

dietéticos de minerais para animais; suplementos 

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

suplementos a l imentares minerais; suplementos 

m i n e r a i s nu t r i t i vo s; s a i s m i n e r a i s d e b a n h o; 

suplementos minerais; suplementos minerais para 

a l i m e nt o s; s a i s d e á g u a s m i n e r a i s; m i n e r a i s; 

combinações de antibióticos; preparações hormonais 

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

musculares; preparações musculares para o alívio da 

dor; suplementos nutricionais não medicinais para a 

alimentação animal; suplemento dietético nutracêutico 

para manter a saúde e bem-estar geral; nutracêutico 

como um auxílio do sono; nutracêuticos contendo 

cannabis para manter a saúde em e o bem-estar geral; 

nutracêuticos contendo cannabis para reduzir o stress 

e a fadiga; nutracêuticos contendo cannabis para o 

alívio da dor; nutracêuticos para a redução do stress e 

da fadiga; nutracêuticos para o alívio da ansiedade; 

nutracêut icos para o a l ív io da dor; suplemento 

nutricional para a eliminação de toxinas do tracto 

intestinal; barras nutricionais para substituição de 

refeições contendo vitaminas e minerais; barras 

nutr ic ionais para subst itu ição de refeições para 

aumentar os níveis de energia; bebidas nutricionais 

para substituição de refeição contendo vitaminas e 

minerais; pós nutricionais para substituição de refeição 

contendo vitaminas e minerais; barras nutricionais 

para substituição de refeição contendo canabinóides; 

suplementos nutricionais compostos por vitaminas e 

m i nera i s; suplementos nut r ic iona i s c ompostos 

principalmente por cálcio; suplementos nutricionais 

compostos principalmente por magnésio; suplementos 

nutricionais contendo canabinóides, nomeadamente, 

s p r ay s o r a i s, t i n t u r a s, go m a s, e i n j e c ç õ e s d e 

recuperação para f ins medic ina is; suplementos 

nutricionais contendo canabinóides, nomeadamente, 
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s p r ay s o r a i s, t i n t u r a s, go m a s, e i n j e c ç õ e s d e 

recuperação para f ins recreat ivos; suplementos 

nutr icionais concebidos para al iv iar os sintomas 

per tu rbações do metabol i smo de a m i noác idos; 

suplementos nutricionais concebidos para aliviar os 

sintomas de perturbações do metabolismo leucina; 

suplementos nutricionais para a construção da massa 

corporal; suplementos nutricionais para a saúde e 

bem-estar geral; suplementos nutr icionais para a 

ma nutenção de u m s i stema d igest ivo saudável; 

medicamentos para o alívio das dores; remédios para o 

alívio da dor; produtos para o alívio de dores; produtos 

para o alívio da dor para fins veterinários; tiras-teste 

de pH, nomeadamente, tiras-teste para utilização na 

medição do nível de pH em corpos humanos para 

efeitos de determinação dos níveis de alcalinidade no 

corpo; tiras-teste de pH, nomeadamente, tiras-teste 

para utilização na medição do nível de pH em corpos 

humanos para efeitos de determinação dos níveis de 

alcalinidade no corpo; produtos farmacêuticas para 

manter a tensão arterial e a função cardíaca normais; 

p ro duto s f a r m a c êut i c a s pa r a o a l ív io d a dor; 

preparações farmacêuticas para o tratamento da dor 

crónica; produtos farmacêuticos para o tratamento de 

distúrbios do ritmo cardíaco; produtos farmacêuticos 

para o tratamento de doenças e distúrbios musculares 

inflamatórios; suplementos alimentares de proteínas 

de origem vegetal em pó; proteínas de soro de leite em 

pó sendo suplementos nutricionais; produtos para o 

aumento do desejo sexual; produtos para aumentar a 

excitação sexual; produtos para aumentar as proezas 

sex ua i s; produto s pa ra o a l ív io da dor; ba r ra s 

probióticas usadas como suplementos alimentares; 

suplementos dietéticos probióticos; suplementos 

d iet ét i c o s prob iót i c o s em for m a de c áp su l a s; 

probióticos para uso como suplementos dietéticos; 

suplementos dietéticos de proteínas em pó; proteínas 

em pó para substituição de refeições para uso como 

suplemento alimentar; batidos proteicos para fins de 

ganho de peso; suplementos proteicos para animais; 

r e l a x a nt e s m u s c u l a r e s; p í l u l a s p a r a d o r m i r; 

comprimidos para dormir; cápsulas de emagrecimento; 

pílulas de emagrecimento; chá de emagrecimento para 

fins medicinais; suplementos dietético de proteína de 

soja; suplementos dietéticos de espirulina; creme 

desportivo para o alívio da dor; cremes corporais que 

aumentam o suor utilizados para perder peso em água; 

adesivos transdérmicos para uso no tratamento de 

dores musculares e articulares; adesivos transdérmicos 

para uso no tratamento da perda de peso; proteína 

vegana para uso como suplemento nutricional em 

bebidas prontas a beber; preparações farmacêuticas 

veter inár ias para o tratamento de ar tr ite, dores 

musculares e entorses; suplementos dietéticos de 

vitaminas e minerais; suplementos alimentares de 

vitaminas e minerais; produtos vitamínicos e minerais; 

suplementos de vitaminas; produtos vitamínicos e 

proteicos sob a forma de batidos para substituição de 

refeições; produtos vitamínicos sob a forma de bebidas 

e pós para substituição de refeições; suplementos de 

v itamina em forma de comprimidos para uso na 

f a b r i c a ç ã o d e b e b i d a s e fe r ve s c e nt e, q u a n d o 

adic ionados à água; compr imidos de v itaminas; 

drágeas para perda de peso; suplementos dietéticos de 

brotos de trigo; concentrados de proteínas de soro de 

leite sendo suplementos dietéticos; hidrolisados de 

prote í n a s de s oro de le i te s endo suplemento s 

dietéticos; isolados de proteínas de soro de leite sendo 

suplementos dietéticos; proteínas de soro de leite 

sendo suplementos alimentares; proteínas de soro de 

leite sendo suplementos nutricionais; suplementos 

dietéticos de zinco, dietéticos de zinco.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/28  Canadá

N.º 2182516

[210]  N.º : N/202754

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

[730]  Requerente : Fit Foods Ltd.

  Endereço : 1589 Kebet Way Port Coquitlam 

British Columbia V3C 6L5

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Pijama para adultos; calças de treino 

para adultos; camisolas de futebol americano; peúgas 

até ao tornozelo; meias anti-transpirantes; sapatos 

impermeáveis; vestuár io despor t ivo ath leisure; 

ve s t u á r io d e d e s p o r t o; ve s t u á r io d e s p o r t ivo; 

calçado para atletismo; calças de atletismo; camisas 

desportivas; sapatos de atletismo; calções desportivos; 

leggings para desporto; tops desportivos; vestuário 

de at let i smo; vestuár ios para bebés; sacos para 

sapatilhas; bandanas [lenços de pescoço]; bonés e 

chapéus de basebol; camisolas de beisebol; sapatos de 

basquetebol; sapatilhas para basquetebol; roupões de 

banho; sandálias de banho; roupa de praia; calçado 
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de praia; chapéus de praia; sandálias de praia; sapatos 

de praia; gorros pequenos; cintos; boinas, barretes; 

luvas de c icl ista; ca lças jeans; ca lções de banho 

estilo surfista; fatos de banho estilo surfista; botas de 

desporto; boxers [cuecas]; camisas de acampamento; 

sapatos de lona; leggings capr i; bonés; vestuár io 

casual e de desporto; calçado casual e desportivo; 

roupa casual, desport iva, de praia, de exerc íc io; 

vestuá r io de c r ia nça; vestuá r io pa ra despor to; 

casacos; calças de combate; Faixas, fitas de cabeça 

para c icl ismo; camisolas de c icl ismo; calçado de 

exercício; roupa de exercício; máscaras faciais sendo 

roupa; luvas sem dedos; camisas de flanela; casacos 

em lã polar; pulôveres em lã polar; chinelos de dedo; 

amortecimento de calçado; grevas [polainas]; bonés 

de golfe; camisas de golfe; calçado de ginásio; calções 

de ginástica; fatos de ginástica; roupa de ginástica; 

faixas, fitas para a cabeça [vestuário]; fitas para a 

cabeça; casacos com capuz; pulôveres com capuz; 

moletons com capuz; sweatshirts com capuz; camisolas 

com capuz; sweatshirts com capuz; palmilhas para 

calçado; jaquetas e meias; calças de sapatos de jogging; 

sapatos de jogging; fatos de treino para jogging; 

blusas tricotadas; cintos em couro; blusões de couro; 

colete de couro; calças justas em malha [leggings]; 

perneiras [aquecedores de pernas]; vestuário de lazer; 

camisas de manga comprida; roupa de usar por casa; 

casacos impermeáveis [vestuário]; camisas justas; 

golas de pescoço; lenços tubulares para o pescoço; 

chapéus de fantasia; casacos (roupa de exter ior); 

calças; camisa pólo; ponchos; bonés promocionais; 

t-shirts promocionais; sapatos de corrida; calções 

de corrida; sandálias e sapatos de praia; vestuário 

modelador; sapatos; camisas de manga curta; t-shirts 

de manga curta; calções; solidéu; camisolas de malha 

sem mangas; pulôveres sem mangas; chapéus slouch; 

sapatilhas; meias e meias calças; bonés de softball; 

sut iã despor t ivo; bonés e chapéus despor t ivos; 

vestuário desportivo; calçado desportivo; camisolas, 

maillots de desporto; calças de desporto; camisas de 

desporto; calçado para desporto; meias desportivas; 

vestuár io desport ivo; ca lças elást icas; vestuár io 

de protecção solar; viseiras para o sol; faixas para 

absorver a transpiração; casacos de moletom; calças 

de moletom; camisolas de moletom; fatos de treino de 

moletom; partes de cima de moletom; roupa interior 

absorvente de transpiração; vestuário de natação; 

t-shirts; camisolas sem alças (Tops); camisolas da 

mesma equipa; collants; toucas; casacos desportivos 

para pistas; calças desportivas para pistas; fatos de 

treino para pistas; sapatos de treino; vestuário de 

triatlo; roupa interior; roupa de baixo; palas de boné 

para o sol; v iseiras para uso at lét ico; sapatos de 

caminhada; casacos de aquecimento; calças de ioga; 

sapatos de ioga; tops de ioga.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/04/28  Canadá

N.º 2182516

[210]  N.º : N/202778

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

[730]  Requerente : BIOPOLIS S.L.

  Endereço : C/ Catedrático Agustín Escardino 

Benl loch 9, Edi f ic io 2, Parque Cient í f ico de La 

Universitad de Valencia, 46980 Paterna (Valencia), 

Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202782

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

[730]  Requerente : BIOPOLIS S.L.

  Endereço : C/ Catedrático Agustín Escardino 

Benl loch 9, Edi f ic io 2, Parque Cient í f ico de La 

Universitad de Valencia, 46980 Paterna (Valencia), 

Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202784

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

[730]  Requerente : BIOPOLIS S.L.

  Endereço : C/ Catedrático Agustín Escardino 

Benl loch 9, Edi f ic io 2, Parque Cient í f ico de La 

Universitad de Valencia, 46980 Paterna (Valencia), 

Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202788

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

[730]  Requerente : BIOPOLIS S.L.

  Endereço : C/ Catedrático Agustín Escardino 

Benl loch 9, Edi f ic io 2, Parque Cient í f ico de La 

Universitad de Valencia, 46980 Paterna (Valencia), 

Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202858

[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 : 42

[511]  S e r v i ç o s :   (S a a S)

PaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202859

[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 : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202860

[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 : 42

[511]  S e r v i ç o s :   (S a a S)

PaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202861

[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 : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/202863

[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 : 42

[511]  S e r v i ç o s :   (S a a S)

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202864

[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 : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202881

[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 : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para 

f i ns méd ic os; a l i mentos pa ra bebés; a l i mentos 

pa ra i nvá l idos (pa ra uso méd ico); prepa rações 

alimentares para bebés; alimentos para bebés com 

necessidades nutricionais especiais; leites não-lácteos 

e à base de plantas para bebés, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para f ins medicinais); 

produtos nutricionais para fins médicos; suplementos 

nutr ic iona is; cerea is para cr ianças; preparados 

v itamínicos; a l imentos dietéticos para mulheres 

grávidas, lactantes e amamentando (para uso médico); 

leite dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e 

amamentando (para uso médico); fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de proteína; suplementos 

dietéticos à base de proteínas de soja; suplementos 

proteicos sob a forma de batidos; barras energéticas 

utilizadas como suplementos alimentares; suplementos 

alimentares para consumo humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202884

[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 : 32

[511]  Produtos : Águas minerais (bebidas); água sem 

gás ou gaseificada (mineral ou não mineral); águas 

aromatizadas (minerais ou não minerais); bebidas 

(gaseificadas) com sabor; bebidas e sumos de frutas; 

bebidas à base de fruta ou vegetais; bebidas e sumos 

de vegetais; bebidas sem álcool; bebidas proteinadas 

para desportistas; águas enriquecidas com nutrientes; 

bebidas en r iquec idas c om m i nera i s ad ic iona i s 

(não sendo para uso médico); bebidas enriquecidas 

com vitaminas adic ionadas (não sendo para uso 

médico); bebidas não-alcoólicas enriquecidas com 

minerais; bebidas de frutos (smoothies); limonadas; 

refrigerantes; água tónica (bebidas não medicinais); 

bebidas energéticas; bebidas isotónicas; pasti lhas 

para bebidas gasosas; pós para bebidas gasosas 

(efervescentes); xaropes e outras preparações para 

fazer bebidas não alcoólicas; bebidas não-alcoólicas à 

base de plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202885

[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 : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para 

f i ns méd ic os; a l i mentos pa ra bebés; a l i mentos 

pa ra i nvá l idos (pa ra uso méd ico); prepa rações 

alimentares para bebés; alimentos para bebés com 

necessidades nutricionais especiais; leites não-lácteos 

e à base de plantas para bebés, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para f ins medicinais); 

produtos nutricionais para fins médicos; suplementos 
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nutr ic iona is; cerea is para cr ianças; preparados 

v itamínicos; a l imentos dietéticos para mulheres 

grávidas, lactantes e amamentando (para uso médico); 

leite dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e 

amamentando (para uso médico); fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de proteína; suplementos 

dietéticos à base de proteínas de soja; suplementos 

proteicos sob a forma de batidos; barras energéticas 

utilizadas como suplementos alimentares; suplementos 

alimentares para consumo humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202888

[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 : 32

[511]  Produtos : Águas minerais (bebidas); água sem 

gás ou gaseificada (mineral ou não mineral); águas 

aromatizadas (minerais ou não minerais); bebidas 

(gaseificadas) com sabor; bebidas e sumos de frutas; 

bebidas à base de fruta ou vegetais; bebidas e sumos 

de vegetais; bebidas sem álcool; bebidas proteinadas 

para desportistas; águas enriquecidas com nutrientes; 

bebidas en r iquec idas c om m i nera i s ad ic iona i s 

(não sendo para uso médico); bebidas enriquecidas 

com vitaminas adic ionadas (não sendo para uso 

médico); bebidas não-alcoólicas enriquecidas com 

minerais; bebidas de frutos (smoothies); limonadas; 

refrigerantes; água tónica (bebidas não medicinais); 

bebidas energéticas; bebidas isotónicas; pasti lhas 

para bebidas gasosas; pós para bebidas gasosas 

(efervescentes); xaropes e outras preparações para 

fazer bebidas não alcoólicas; bebidas não-alcoólicas à 

base de plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202889

[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 : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para 

f i ns méd ic os; a l i mentos pa ra bebés; a l i mentos 

pa ra i nvá l idos (pa ra uso méd ico); prepa rações 

alimentares para bebés; alimentos para bebés com 

necessidades nutricionais especiais; leites não-lácteos 

e à base de plantas para bebés, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para f ins medicinais); 

produtos nutricionais para fins médicos; suplementos 

nutr ic iona is; cerea is para cr ianças; preparados 

v itamínicos; a l imentos dietéticos para mulheres 

grávidas, lactantes e amamentando (para uso médico); 

leite dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e 

amamentando (para uso médico); fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de proteína; suplementos 

dietéticos à base de proteínas de soja; suplementos 

proteicos sob a forma de batidos; barras energéticas 

utilizadas como suplementos alimentares; suplementos 

alimentares para consumo humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202892

[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 : 32

[511]  Produtos : Águas minerais (bebidas); água sem 

gás ou gaseificada (mineral ou não mineral); águas 

aromatizadas (minerais ou não minerais); bebidas 

(gaseificadas) com sabor; bebidas e sumos de frutas; 

bebidas à base de fruta ou vegetais; bebidas e sumos 

de vegetais; bebidas sem álcool; bebidas proteinadas 

para desportistas; águas enriquecidas com nutrientes; 

bebidas en r iquec idas c om m i nera i s ad ic iona i s 

(não sendo para uso médico); bebidas enriquecidas 

com vitaminas adic ionadas (não sendo para uso 

médico); bebidas não-alcoólicas enriquecidas com 
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minerais; bebidas de frutos (smoothies); limonadas; 

refrigerantes; água tónica (bebidas não medicinais); 

bebidas energéticas; bebidas isotónicas; pasti lhas 

para bebidas gasosas; pós para bebidas gasosas 

(efervescentes); xaropes e outras preparações para 

fazer bebidas não alcoólicas; bebidas não-alcoólicas à 

base de plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202893

[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 : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para 

f i ns méd ic os; a l i mentos pa ra bebés; a l i mentos 

pa ra i nvá l idos (pa ra uso méd ico); prepa rações 

alimentares para bebés; alimentos para bebés com 

necessidades nutricionais especiais; leites não-lácteos 

e à base de plantas para bebés, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para f ins medicinais); 

produtos nutricionais para fins médicos; suplementos 

nutr ic iona is; cerea is para cr ianças; preparados 

v itamínicos; a l imentos dietéticos para mulheres 

grávidas, lactantes e amamentando (para uso médico); 

leite dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e 

amamentando (para uso médico); fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de proteína; suplementos 

dietéticos à base de proteínas de soja; suplementos 

proteicos sob a forma de batidos; barras energéticas 

utilizadas como suplementos alimentares; suplementos 

alimentares para consumo humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202896

[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 : 32

[511]  Produtos : Águas minerais (bebidas); água sem 

gás ou gaseificada (mineral ou não mineral); águas 

aromatizadas (minerais ou não minerais); bebidas 

(gaseificadas) com sabor; bebidas e sumos de frutas; 

bebidas à base de fruta ou vegetais; bebidas e sumos 

de vegetais; bebidas sem álcool; bebidas proteinadas 

para desportistas; águas enriquecidas com nutrientes; 

bebidas en r iquec idas c om m i nera i s ad ic iona i s 

(não sendo para uso médico); bebidas enriquecidas 

com vitaminas adic ionadas (não sendo para uso 

médico); bebidas não-alcoólicas enriquecidas com 

minerais; bebidas de frutos (smoothies); limonadas; 

refrigerantes; água tónica (bebidas não medicinais); 

bebidas energéticas; bebidas isotónicas; pasti lhas 

para bebidas gasosas; pós para bebidas gasosas 

(efervescentes); xaropes e outras preparações para 

fazer bebidas não alcoólicas; bebidas não-alcoólicas à 

base de plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202897

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

[730]  Requerente : Deeper Development Limited

  E ndere ç o : D ept 3805a, 43 O w ston Road, 

Carcroft, Doncaster, United Kingdom DN6 8DA

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático; software de 

computador; software de jogos gravados; programas 

de sof t ware para jogos de v ídeo; programas de 

computador; sof tware de jogos descar regáveis; 

software de jogos de computador descarregáveis; 

software descarregável para jogos de vídeo; software 

de jogos eelectrónicos descarregável; software de jogos 

e electrónicos descarregável para telemóveis e telefones 

celulares; software de jogos electrónicos descarregável 

para dispositivos electrónicos portáteis; software de 

jogos descarregável via rede informática mundial e 

dispositivos sem fios; software de jogos de computador 

descarregável a par t i r de uma rede in formát ica 
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mundial; software de jogos electrónicos descarregável 

para dispositivos sem fios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/03  Jamaica

N.º 86406

[210]  N.º : N/202898

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

[730]  Requerente : Deeper Development Limited

  E ndere ç o : D ept 3805a, 43 O w ston Road, 

Carcroft, Doncaster, United Kingdom DN6 8DA

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  S e r v i ç o s : P r ov i s ã o d e u m s í t i o n a r e d e 

apresentando software de jogos não descarregáveis; 

fornecimento de uso temporár io de sof tware de 

jogos não descarregáveis; fornecimento online de 

software de jogos não descarregáveis; serviços de 

ent reten i mento, nomeada mente, for nec i mento 

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

entretenimento, nomeadamente, fornecimento de 

jogos de vídeo online; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de jogos electrónicos 

online; serviços de entretenimento, nomeadamente, 

fornecimento de uso temporário de jogos electrónicos 

não descarregáveis; serv iços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de uso temporário 

d e j o go s d e c o m p ut a d o r n ã o d e s c a r r e g áve i s; 

s e r v i ç o s d e e nt r e t e n i m e nt o, n o m e a d a m e nt e, 

fornecimento de uso temporário de jogos de vídeo não 

descarregáveis; fornecimento de uma revista online 

(não descarregável); fornecimento de informação 

em áreas de jogos de computador, ficção científica, 

jogos e entretenimento através de um sítio na rede; 

fornecimento de informações online relacionadas com 

jogos de computador; fornecimento de informações 

on l i ne re l ac ion ad a s c om f u nç õ e s de jogo s de 

computador; fornecimento de uma revista online 

(não descarregável) e um sítio na rede apresentando 

informações em áreas de jogos de computador, ficção 

cientí f ica, jogos e entretenimento; fornecimento 

de informações online relacionadas com jogos de 

computador e melhoramentos informáticos para jogos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/05/03  Jamaica

N.º 86406

[210]  N.º : N/202900

[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 : 25

[511]  Produtos : Mult ibolsos (vestuár io); calçado; 

sapatos; sapatos desportivos; botas para alpinismo; 

pa l m i l ha s pa ra c a lç ado; pa l m i l ha s; sola s pa ra 

ca lçado; peças de metal para ca lçado; vestuár io 

desportivo; vestuário para corrida; uniformes para 

atletas; vestuário para treino; vestuário exterior; 

casacões; vest idos tradic ionais Coreanos; roupa 

interior; camisolas de lã; camisas; peúgas; meias; 

luvas (vestuário); abafos para as orelhas (vestuário); 

abafos para os pés, sem ser aquecidos electricamente; 

lenços estampados (lenços); xailes; lenços de cabeça; 

gravatas; bonés (chapelaria); vestuário impermeável; 

cintos (vestuário); e vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202919

[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 : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/202924

[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 : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202926

[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 : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202931

[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 : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202933

[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 : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202939

[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 : 38
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202942

[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 : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202947

[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 : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202949

[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 : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202954

[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 : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202959

[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 : 9

[511]  Produtos : Assistentes d ig ita is pessoais em 

forma de relógio de pulso; smartphones; capas para 

smartphones; estojos para smartphones; correias 

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

telecomunicações correias para telemóveis; máquinas, 

aparelhos electrónicos e suas peças; discos compactos 

ROM [ingl.]; programas de jogos para máquinas de 

videojogos domésticos; circuitos eletrónicos e CD-ROM 

gravados com programas para jogos portáteis com 

ecrãs de cristais líquidos; publicações electrónicas; 

bandas desenhadas electrónicas descarregáveis; filmes 

cinematográficos impressos; películas para diapositivos 

impressionados; molduras para filmes de diapositivos; 

metrónomos; c i rcuitos electrónicos e CD-ROMs 

gravados com programas de desempenho automático 

para instrumentos musicais electrónicos; efeitos 

eléctricos e electrónicos para instrumentos musicais; 

f icheiros de música descarregáveis; f icheiros de 

imagem descarregáveis; discos de vídeo e cassetes de 

vídeo gravados; música, áudio e vídeo descarregáveis; 

ficheiros de vídeo e áudio descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202970

[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 : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

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

Europeia N.º 18704682

[210]  N.º : N/202977

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

[730]  Requerente : Merz Pharma GmbH & Co. 

KGaA

  Endereço : Eckenheimer Landstr. 100, 60318 

Frankfurt am Main, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P ro dut o s : P re p a r a ç õ e s f a r m a c êut i c a s e 

preparações higiénicas para uso médico; preparações 

farmacêuticas para uso em dermatologia; seringas 

pré-carregadas para fins médicos (produtos farmacêuticos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202978

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

[730]  Requerente : Merz Pharma GmbH & Co. 

KGaA

  Endereço : Eckenheimer Landstr. 100, 60318 

Frankfurt am Main, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

agulhas hipodérmicas; seringas para uso médico; 

sistemas para injeções (para uso médico); dispositivos 

pa ra i njeção de dose ú n ica (pa ra uso méd ic o); 

recipientes para a aplicação de medicamentos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202981

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

[730]  Requerente : PT. Sinar Mas Agro Resources & 

Technology Tbk.

  Endereço : Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, 28-30 

Floor, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kav 22, Jakarta 10350, 

Indonesia

  Nacionalidade :  Indonésia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : Óleo de osso (comestível); manteiga 

(cacau) (para alimentação); manteiga (coco); creme de 

manteiga; óleo de coco para alimentação; óleo de colza 

para a alimentação; óleo de milho para alimentação; 

gorduras comestíveis; óleos para alimentação; gordura 

(coco); misturas à base de gordura para sanduiches; 

banha; óleo de milho para alimentação; margarina; 

óleo de noz de palma para a alimentação; óleo de 

palma para a alimentação; óleos para cozinhar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203003

[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 : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203005

[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 : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios; administração de 

negócios; funções de escritório; serviços de marketing; 

serviços de gestão e recolha de dados; sistematização, 

c ompi l aç ão, ac t u a l i z aç ão e ad m i n i s t raç ão de 

dados em base de dados in for mát icas; ser v iços 

informatizados de gestão de bases de dados; serviço 

de compilação e sistematização de informação em 

bases de dados informatizadas; serviços de análise 

de dados empresariais; serviços de processamento de 

dados; prestação de serviços de recolha (collection) 

e recolha (retrieval) de dados; serviço de recolha 

de dados utilizando software para avaliar, analisar 

e recolher dados de serviços e informações sobre o 

lago de dados; actualização e manutenção de dados 

em bases de dados informáticas; fornecimento de 

informações comerciais através de um sítio na rede; 

serviço de gestão informatizada de ficheiros; serviços 

de consultoria e informação empresarial; serviços de 

assistência a organizações empresariais, administração 

e gestão de um programa de divulgação tanto nos 

campos do desenvolvimento de software de código 

aberto como no apoio a programadores e entusiastas 

na c omu n id ade de c ó d igo ab er to; s er v iç o s de 

consultoria e assessoria relacionados com os referidos 

serviços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203007

[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 : 42

[511]  S er v iç o s : C onc ep ç ão e de senvolv i mento 

de hardware e software informático; serviços de 

instalação, actualização e manutenção de software 

informático; serviços informáticos; fornecimento de 

software em linha não descarregáveis; fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregáveis 

e m l i n h a p a r a d e s e nvo lv i m e nt o d e s o f t wa re, 

acompanhamento de alterações e modificações ao 

software e para gestão de projectos de desenvolvimento 

de software; fornecimento de utilização temporária 

de ferramentas de desenvolvimento de software em 

linha não descarregáveis; fornecimento de utilização 

temporária de software em linha não descarregáveis 

para utilização como interface de programação de 

aplicações (API); fornecimento de informação em 

linha sobre desenvolvimento e concepção de software 
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informático e serviços informáticos relacionados; 

ser v iços de consu ltor ia no dom ín io da aná l i se, 

rev i são, p er sona l i z aç ão, c onc ep ç ão, se le c ç ão, 

implementação, optimização, e utilização de sistemas 

de software informático para terceiros; serviços de 

apoio técnico na natureza de resolução de problemas 

de software informático; serviços de prestação de 

informações técnicas e de apoio e alertas no domínio 

do software informático através da Internet; serviços 

de prestação de informações em linha no domínio do 

software informático; Software como Serviço (SaaS); 

Plataforma como Serviço (PaaS); Fornecedor de 

serviços de aplicação (ASP).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203009

[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 : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios; administração de 

negócios; funções de escritório; serviços de marketing; 

serviços de gestão e recolha de dados; sistematização, 

c ompi l aç ão, ac t u a l i z aç ão e ad m i n i s t raç ão de 

dados em base de dados in for mát icas; ser v iços 

informatizados de gestão de bases de dados; serviço 

de compilação e sistematização de informação em 

bases de dados informatizadas; serviços de análise 

de dados empresariais; serviços de processamento de 

dados; prestação de serviços de recolha (collection) 

e recolha (retrieval) de dados; serviço de recolha 

de dados utilizando software para avaliar, analisar 

e recolher dados de serviços e informações sobre o 

lago de dados; actualização e manutenção de dados 

em bases de dados informáticas; fornecimento de 

informações comerciais através de um sítio na rede; 

serviço de gestão informatizada de ficheiros; serviços 

de consultoria e informação empresarial; serviços de 

assistência a organizações empresariais, administração 

e gestão de um programa de divulgação tanto nos 

campos do desenvolvimento de software de código 

aberto como no apoio a programadores e entusiastas 

na c omu n id ade de c ó d igo ab er to; s er v iç o s de 

consultoria e assessoria relacionados com os referidos 

serviços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203011

[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 : 42

[511]  S er v iç o s : C onc ep ç ão e de senvolv i mento 

de hardware e software informático; serviços de 

instalação, actualização e manutenção de software 

informático; serviços informáticos; fornecimento de 

software em linha não descarregáveis; fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregáveis 

e m l i n h a p a r a d e s e nvo lv i m e nt o d e s o f t wa re, 

acompanhamento de alterações e modificações ao 

software e para gestão de projectos de desenvolvimento 

de software; fornecimento de utilização temporária 

de ferramentas de desenvolvimento de software em 

linha não descarregáveis; fornecimento de utilização 

temporária de software em linha não descarregáveis 

para utilização como interface de programação de 

aplicações (API); fornecimento de informação em 

linha sobre desenvolvimento e concepção de software 

informático e serviços informáticos relacionados; 

ser v iços de consu ltor ia no dom ín io da aná l i se, 

rev i são, p er sona l i z aç ão, c onc ep ç ão, se le c ç ão, 

implementação, optimização, e utilização de sistemas 

de software informático para terceiros; serviços de 

apoio técnico na natureza de resolução de problemas 

de software informático; serviços de prestação de 

informações técnicas e de apoio e alertas no domínio 

do software informático através da Internet; serviços 

de prestação de informações em linha no domínio do 

software informático; Software como Serviço (SaaS); 

Plataforma como Serviço (PaaS); Fornecedor de 

serviços de aplicação (ASP).

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203013

[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 : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios; administração de 

negócios; funções de escritório; serviços de marketing; 

serviços de gestão e recolha de dados; sistematização, 

c ompi l aç ão, ac t u a l i z aç ão e ad m i n i s t raç ão de 

dados em base de dados in for mát icas; ser v iços 

informatizados de gestão de bases de dados; serviço 

de compilação e sistematização de informação em 

bases de dados informatizadas; serviços de análise 

de dados empresariais; serviços de processamento de 

dados; prestação de serviços de recolha (collection) 

e recolha (retrieval) de dados; serviço de recolha 

de dados utilizando software para avaliar, analisar 

e recolher dados de serviços e informações sobre o 

lago de dados; actualização e manutenção de dados 

em bases de dados informáticas; fornecimento de 

informações comerciais através de um sítio na rede; 

serviço de gestão informatizada de ficheiros; serviços 

de consultoria e informação empresarial; serviços de 

assistência a organizações empresariais, administração 

e gestão de um programa de divulgação tanto nos 

campos do desenvolvimento de software de código 

aberto como no apoio a programadores e entusiastas 

na c omu n id ade de c ó d igo ab er to; s er v iç o s de 

consultoria e assessoria relacionados com os referidos 

serviços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203015

[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 : 42

[511]  S er v iç o s : C onc ep ç ão e de senvolv i mento 

de hardware e software informático; serviços de 

instalação, actualização e manutenção de software 

informático; serviços informáticos; fornecimento de 

software em linha não descarregáveis; fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregáveis 

e m l i n h a p a r a d e s e nvo lv i m e nt o d e s o f t wa re, 

acompanhamento de alterações e modificações ao 

software e para gestão de projectos de desenvolvimento 

de software; fornecimento de utilização temporária 

de ferramentas de desenvolvimento de software em 

linha não descarregáveis; fornecimento de utilização 

temporária de software em linha não descarregáveis 

para utilização como interface de programação de 

aplicações (API); fornecimento de informação em 

linha sobre desenvolvimento e concepção de software 

informático e serviços informáticos relacionados; 

ser v iços de consu ltor ia no dom ín io da aná l i se, 

rev i são, p er sona l i z aç ão, c onc ep ç ão, se le c ç ão, 

implementação, optimização, e utilização de sistemas 

de software informático para terceiros; serviços de 

apoio técnico na natureza de resolução de problemas 

de software informático; serviços de prestação de 

informações técnicas e de apoio e alertas no domínio 

do software informático através da Internet; serviços 

de prestação de informações em linha no domínio do 

software informático; Software como Serviço (SaaS); 

Plataforma como Serviço (PaaS); Fornecedor de 

serviços de aplicação (ASP).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203034

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 241

1 408

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203035

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

7 4 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203036

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

7 4 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203037

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

7 4 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203089

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

[730]  Requerente : 

 Jinko Solar Co., Ltd.

  Endereço : 

1

 No.1 Yingbin Road, Shangrao Economic Development 

Zone, Shangrao City, Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203281

[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 : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203364

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

[730]  Requerente : A l ibaba Cloud (Singapore) 

Private Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, 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 

(incluindo software descarregável a partir da Internet); 

aplicativos de computador para a difusão de vídeos, 

músicas e imagens; d isposit ivos para streaming 

de suportes digitais; f icheiros de áudio, visuais e 

audiovisuais descarregáveis, apresentando programas e 

conteúdos multimédia de entretenimento; publicações 

electrónicas on-line (descarregáveis a partir da Internet 

ou de uma rede informática ou de uma base de dados 

informática); música digital (descarregável a partir da 

Internet); jogos, imagens, películas cinematográficas, 

filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; 

publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de 

revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas técnicas, 

mater ia i s i n for mat ivos, ma nua is de i nst r uções 

no dom í n io de negó c io s c omerc ia i s, c omérc io 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação 

em negócios comercia is e comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais, vendas, marketing 

e f inanças; semicondutores; c ircuitos integrados 

semicondutores, chips de memória semicondutores; 

controladores de memória semicondutoras; circuitos 

d e memór i a i nt eg r a d a s em ic ondutor a s; c h ip s 

pro c es sadores sem ic ondutores; pro c es sadores 

sem icondutores; m icrocontroladores; u n idades 

(electrónicas) microcontroladores; microcontroladores 

de baixa tensão; chips [circuitos integrados]; chips 

de computador; unidades centrais de processamento 

(CPU); chips de computador RISC-V e unidades 

centrais de processamento; chips de computador e 

unidades centrais de processamento com conjuntos 

de instruções; periféricos informáticos; cartões de 

memória para máquinas de videojogos; computadores 

por tátei s (notebooks); computadores por tátei s 

(laptops), computadores portáteis, computadores 

portáteis; computadores tablet; assistentes pessoais 

digitais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de 

telecomunicações; esteiras para o rato; conjuntos 
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portáteis para telemóvel; acessórios para telemóveis; 

telemóveis; smartphones; câmaras digitais; baterias, 

car regadores de bater ias; estações de t raba lho 

informáticas; servidores informáticos; 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; 

equ ipamento de teled i f usão; câmaras; câmaras 

de vídeo; auscultadores; auriculares; alti falantes; 

d i s p o s i t ivo s e e qu ipa mento pa r a s i s t em a s d e 

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; tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203365

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

[730]  Requerente : A l ibaba Cloud (Singapore) 

Private Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

computação em nuvem; serviços de fornecimento 

de alojamento em nuvem; prestação de util ização 

temporária de software não-descarregável em nuvem 

e software de computação em nuvem; fornecimento 

de s i s tema s i n for mát ic os v i r tua i s e a mbientes 

informáticos v ir tuais através de computação em 

nuvem; sof twa re como ser v iço [SaaS]; ser v iços 

informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados, documentos, e imagens através 

da Internet; serviços informáticos relacionados com 

a provisão de um acesso em linha a base de dados 

interactivas apresentando programação de filmes, 

pré-visualizações, trailers, actividades desportivas, 

concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento 

e outras informações relac ionadas; provedor de 

s er v i ç o s d e a p l i c a ç ão [A S P], no me a d a ment e, 

alojamento de aplicações de software informático de 

terceiros;  provedor de serviços de aplicação [ASP] 

para a prestação de software na área de conferências, 

áu d io c o n ferê n c i a s, m e n s a ge n s e l e c t ró n i c a s, 

colaboração em documentos, videoconferências, e 

processamento de voz e chamadas à base da web; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; fornecimento de um website apresentando 

tecnologia que permita os usuários a partilharem 

informações e aconselhamento; serviços informáticos, 

nomeadamente, criação de uma comunidade on-line 

onde utilizadores registados podem participar em 

discussões, recolher reacções dos seus pares, constituir 

comunidades v ir tuais, partic ipar em serviços de 

redes soc ia is, e par t i lhar documentos; prov isão 

online de software informático não descarregável e 

aplicações informáticas para a difusão de materiais de 

áudio, materiais de vídeo, vídeos, música e imagens; 

serviços informáticos relacionados com a criação 

de índices de informação, sites e recursos em redes 

informáticas; disponibilização de motores de pesquisa 

na internet; alojamento de aplicações de software 

para a procura e recuperação de informação de bases 

de dados e redes informáticas; serviços informáticos 

relacionados com o fornecimento de serviços de 

ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; pesquisa e desenvolvimento 

relacionado com semicondutores, circuitos integrados  

semicondutores, chips de memória semicondutores, 

controladores de memória semicondutoras, circuitos 

i nteg rados de memór ia sem ic ondutores, ch ips 

pro c es sadores sem ic ondutores, pro c es sadores 

sem icondutores, m icrocontroladores, un idades 

(electrónicas) microcontroladores, microcontroladores 

de baixa tensão, chips [circuitos integrados], chips 

de computador, unidades centrais de processamento 
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(CPU), chips de computador RISC-V e unidades 

centrais de processamento, chips de computador e 

unidades centrais de processamento com conjuntos de 

instruções; concepção de computadores, computadores 

portáteis ( notebooks ), computadores portáteis 

( laptops ), computadores portáteis e computadores 

d e m ã o; c o n c e p ç ã o d e a s s i s t e n t e s p e s s o a i s 

digitais (PDA) e de leitores multimédia portáteis; 

concepção de telemóveis e smartphones; concepção 

de câmaras d ig ita is; ser v iços de computadores; 

serviços informáticos relacionados com a procura 

personal izável em bases de dados informáticas e 

websites; programação de computadores; serviços 

de integração de sistemas in formáticos; anál ise 

informática; programação de computadores para a 

defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 

de computador; design de software; design de sistemas 

de computador; concepção e desenvolvimento de 

páginas Web; alojamento de websites; alojamento de 

aplicações; consultoria em software; codificação e 

descodificação de sinais informáticos e electrónicos; 

conversão de dados ou docu mentos de supor te 

físico para formato eletrónico; serviços informáticos 

relac ionados com a cer t i f icação de transacções 

comerciais e a preparação de relatórios em relação 

sobre as mesmas; serviços de informações sobre 

computadores e redes informáticas; fornecimento 

de programas de gestão de r i scos de segurança 

informática; serviços de informação, conhecimento, e 

testes em matéria de segurança informática; serviços 

de garantia de qual idade; serviços de segurança 

para controlo de acesso a computadores (serviços 

de segurança de computador), redes electrónicas e 

bases de dados; segurança da transmissão de dados 

e de transacções através de redes in formáticas; 

c on su lt ador ia na á rea de seg u ra nç a de dado s; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes 

de comunicação informatizada; fornecimento de 

informações nas áreas da Internet, world wide web 

e segurança de redes informáticas de comunicações; 

ser v iços de consu ltador ia na á rea da I nter net, 

rede informática mundial e segurança de redes de 

comunicação informatizadas, serviços de segurança 

informática; serviços de autenticação para segurança 

informática; serviços informáticos relacionados com 

a autenticação online de assinaturas electrónicas; 

backup externo de dados; armazenamento electrónico 

de dados; informações sobre tecnologia e programação 

in formát icas através de um website; a luguer de 

software de entretenimento; serviços de cartografia; 

serviços de assistência técnica (consultadoria técnica) 

relacionados com software e aplicações de computador 

on-l ine, por cor reio elect rón ico e por telefone; 

assessor ia em tecnologia informática prestada a 

utilizadores da Internet através de uma linha directa 

de apoio; prestação de informações técnicas a pedido 

explícito de utilizadores finais por meio telefónico ou 

de uma rede informática mundial; estudos de projectos 

técnicos; serviços de teste e de avaliação de produtos; 

serviços de arquitectura e design; design de interiores 

de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de 

consultadoria, informação e assessoria em relação 

aos serviços acima mencionados; tudo incluído nesta 

Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203381

[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 : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203454

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : First Hawk Street LLC

  Endereço : 15821 Ventura Blvd., Suite 370, Los 

Angeles, California 91436, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para o tratamento dos 

cabelos; preparações cosméticas para o uso nos 
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cabelos; preparações cosméticas para o cabelo e para o 

couro cabeludo; champôs não medicinais para a caspa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/462,504

[210]  N.º : N/203455

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : First Hawk Street LLC

  Endereço : 15821 Ventura Blvd., Suite 370, Los 

Angeles, California 91436, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas (iluminação).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/462,504

[210]  N.º : N/203456

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : First Hawk Street LLC

  Endereço : 15821 Ventura Blvd., Suite 370, Los 

Angeles, California 91436, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações medicinais para o cabelo; 

vitaminas; suplementos vitamínicos; suplementos 

dietéticos; estimulantes para o crescimento do cabelo, 

nomeadamente, para as sobrancelhas e pestanas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/462,504

[210]  N.º : N/203457

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : First Hawk Street LLC

  Endereço : 15821 Ventura Blvd., Suite 370, Los 

Angeles, California 91436, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Ferramentas eléctricas para estilizar o 

cabelo, nomeadamente, ferros elétricos para pentear 

o cabelo; ferros elétricos para frisar os cabelos; ferros 

elétricos para alisar o cabelo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/462,504

[210]  N.º : N/203458

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : First Hawk Street LLC

  Endereço : 15821 Ventura Blvd., Suite 370, Los 

Angeles, California 91436, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Rolo dermatológico microagulha; 

aparelho de raspagem do corpo para terapia gua sha; 

lasers para o tratamento cosmético, nomeadamente, 

para o couro cabeludo e cabelo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/462,504

[210]  N.º : N/203459

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : First Hawk Street LLC

  Endereço : 15821 Ventura Blvd., Suite 370, Los 

Angeles, California 91436, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P rodutos : C a i xa s pa ra jo ia s; jo ia s, sendo 

nomeadamente, acessórios para o cabelo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/462,504
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[210]  N.º : N/203460

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : First Hawk Street LLC

  Endereço : 15821 Ventura Blvd., Suite 370, Los 

Angeles, California 91436, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bolsas de transporte multiúsos; estojos 

de transporte; sacos para cosméticos vendidos vazios; 

estojos para cosméticos vendidos vazios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/462,504

[210]  N.º : N/203461

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : First Hawk Street LLC

  Endereço : 15821 Ventura Blvd., Suite 370, Los 

Angeles, California 91436, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Acessórios para estilizar o cabelo, 

nomeadamente escovas de cabelo; pentes para os 

cabelos; jarros; escovas de cabelo eletrotérmicas; 

pentes elétricos para cabelos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/462,504

[210]  N.º : N/203462

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : First Hawk Street LLC

  Endereço : 15821 Ventura Blvd., Suite 370, Los 

Angeles, California 91436, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Fronhas de almofada; lençóis [tecidos]; 

toalhas em matérias têxteis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/462,504

[210]  N.º : N/203463

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : First Hawk Street LLC

  Endereço : 15821 Ventura Blvd., Suite 370, Los 

Angeles, California 91436, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente, turbantes, 

chapelaria, camisas e camisolas; máscaras para dormir, 

nomeadamente, para o cabelo (lenços de cabeça para 

dormir); roupa de noite, nomeadamente, para o cabelo/ 

/cabeça.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/462,504

[210]  N.º : N/203464

[220]  Data de pedido : 2022/11/15

[730]  Requerente : First Hawk Street LLC

  Endereço : 15821 Ventura Blvd., Suite 370, Los 

Angeles, California 91436, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  P r o d u t o s  :  A c e s s ó r i o s  p a r a  o  c a b e l o, 

nomeadamente, acessórios feitos de seda.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/462,504

[210]  N.º : N/203470

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

 MILLOCK LIMITED

  E n d e r e ç o  :  1 1 O N E 

MIDTOWN 32

 32/F., One Midtown, 11 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, 

N.T., Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203471

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

 MILLOCK LIMITED

  E n d e r e ç o  :  1 1 O N E 

MIDTOWN 32

 32/F., One Midtown, 11 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, 

N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203478

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : Nathaniel Castro Tagulao

  Endereço : Avenida de Venceslau de Morais No. 

157, Ind. Keck Seng J3, em Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Água potável purificada.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul claro, hortela verde, 

verde.

[210]  N.º : N/203481

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : 

 FE Digital Art Design And Production Co. Ltd.

  Endereço : 131 4 Ａ

4B13

 Avenida do Almirante Lacerda 131, Edf. Industrial 

Wa Long 4/F A4B13, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203484

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17

5 5008

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 髪 髪 髪

髪 髪 髪

髪
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203485

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : HENESA, LLC

  Endereço : 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

DE 19808, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos para diagnóstico para 

fins científicos; aparelhos e instrumentos náuticos; 

aparelhos e instrumentos geodésicos; aparelhos e 

instrumentos fotográficos; aparelhos e instrumentos 

óticos, com exceção de óculos e câmaras fotográficas; 

aparelhos de medição; aparelhos de transmissão 

de sinais, aparelhos de sinalização naval, aparelhos 

de s i na l i zaç ão elét r ic a; apa rel hos de c ont rolo 

da veloc idade; a r t igos i nsu f lávei s pa ra f i ns de 

salvamento, transmissores de sinais de emergência; 

aparelhos de ensino audiovisuais; relógios de pulso 

para uso em emergência; relóg ios de pu lso com 

um radiofarol para uso em emergência; aparelhos 

eletrónicos para medição, visualização e transmissão 

de dados em relação com tempo; instrumentos de 

medição de velocidade; aparelhos para o registo do 

tempo; aparelhos para o registo, a transmissão, ou 

a reprodução do som ou de imagens; dispositivos 

eletrónicos portáteis que fornecem acesso à Internet 

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

informático portátil; braceletes de relógio conectáveis 

que comunicam dados para smartphones; relógios 

i nte l igente s; DV D s e out ro s meio s de reg i s to 

digital; suportes de dados óticos; suportes de dados 

magnéticos; unidades de disco amovível [USB flash 

drives]; artigos de ótica; filtros de vidro ótico, lentes 

óticas para óculos de sol; óculos [ótica], óculos de 

sol, óculos para desporto, armações para óculos, 

lentes de óculos e estojos para óculos, vidros óticos, 

sacolas adaptadas para computadores portáteis, 

e s to jo s e sup or t e s pa ra c omput adore s t ab let, 

estojos e suportes para telemóveis; capas em couro 

para telemóveis e computadores tablet; produtos 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, relojoaria 

e instrumentos cronométricos e suas peças, relógios 

de pulso, instrumentos horológicos, metais preciosos 

e suas ligas, joias, pedras preciosas e semipreciosas, 

preparações cosméticas e de higiene pessoal não 

medicinais, dentífricos não medicinais, perfumaria 

e óleos essenciais, águas perfumadas e fragrância, 

preparações para branquear e outras substâncias 

para a lavagem, preparações para l impar, pol i r, 

desengordurar e raspar, utensílios de higiene e para os 

cuidados de beleza, autocolantes para uso cosmético 

e tatuagens temporárias, papel e cartão, produtos 

de impressão e publicações impressas, artigos para 

encadernação, fotografias, instrumentos de escrita, 

papelaria e artigos de escritório (com exceção de 

móveis), artigos de desenho e material para artistas, 

pincéis, material de instrução e de ensino, folhas e 

sacos de plástico para acondicionamento e embalagem, 

sacos, produtos em couro e em imitação de couro, 

peles de animais, bolsas para bagagem e bolsas de 

transporte multiúsos, chapéus-de-chuva e chapéus- 

-de-sol, bengalas, chicotes, arreios e selaria, acessórios 

para animais (coleiras, trelas e vestuário para animais), 

utensí l ios e recipientes para uso doméstico e na 

cozinha, utensílios e trens de cozinha, (exceto garfos, 

facas e colheres), artigos de l impeza, vidro bruto 

ou semitrabalhado (exceto vidro para construção), 

vidraria, porcelana e faiança, recipientes para bebidas, 

móveis, têxteis, artigos de ótica, lunetas e óculos de sol, 

relógios inteligentes, caixas registadoras, dispositivos 

de cálculo, computadores e periféricos adaptados 

para uso com computadores, fatos de mergulhador 

e máscaras de mergu lho, tampões de ouv idos e 

molas de nariz para mergulho e natação, luvas para 

mergulho, aparelhos de respiração para a natação 

subaquática, extintores, vestuário, calçado, chapelaria, 

cinto [vestuário], gravatas, luvas, meias de malha, 

cachecóis e xailes, peles [vestuário], café e sucedâneos 

do café, chá, cacau e chocolate, preparações à base 

de cereais, gelados alimentares, adoçantes naturais, 

sal, açúcar candy e bombons, biscoitos [bolinhos], 

decorações comestíveis, bebidas de fruta e sumos 

de frutas, xaropes e outras preparações para fazer 

bebidas não alcoólicas, águas minerais e gasosas, 

bebidas não alcoólicas, cervejas e cervejas sem álcool, 

cocktails não alcoólicos, bebidas alcoólicas (excluindo 

cerveja), preparações alcoólicas para fazer bebidas, 

bebidas aperitivas, licores, vinho, essências e extratos 

alcoólicos, digestivos [licores e bebidas espirituosas], 

cocktails, álcool de arroz, rum, saké, vodka, whisky, 

gin; ficheiros digitais descarregáveis autenticados 
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por tokens não fungíveis; gravações de filmes, som 

e vídeo; f itas, cassetes e discos acústicos e outros 

suportes de registo analógico; CDs; música digital 

e podcasts (descarregáveis); toques para telefones 

móveis (descarregáveis); publicações (descarregáveis); 

software informático; software de aplicação; software 

de jogos informático; lunetas; estojos para óculos 

de sol e lunetas; bolsas adaptadas para telemóveis; 

relógios inteligentes; telefones celulares; conta-passos 

[pedómetros]; ímanes decorativos; componentes e 

peças do produtos acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203486

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : HENESA, LLC

  Endereço : 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

DE 19808, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

produtos feitos destes materiais ou revestidos com os 

mesmos que se incluem nesta classe, nomeadamente, 

caixas de relógios [componentes de relógios], porta- 

-chaves, peças para mecanismos de relógios, joalharia, 

p e d ra s pre c io sa s, i n s t r u mento s horológ ic o s e 

cronométricos; joalharia, nomeadamente, botões de 

punho, pulseiras, amuletos, broches, correntes, colares, 

alfinetes de gravatas, alfinete ornamentais, alfinetes 

de joalharia; relojoaria e instrumentos cronométricos, 

nomeadamente, cronómetros, cronógrafos [relógios], 

relógios, relógios de pulso, relógios de parede, relógios 

despertadores; peças e acessórios para instrumentos 

horológicos, nomeadamente, ponteiros de relógios 

[relojoaria], âncoras [relojoaria], pêndulos [relojoaria], 

tambores de relógio [relojoaria], caixas de relógios 

[componentes de relógios], fivelas para pulseiras de 

relógios, pulseiras de relógios, mostradores [relojoaria], 

correntes de relógios, coroas para relógios, fivelas 

para relógios, movimentos para relojoaria, aparelhos 

para dar corda a relógios, vidros para relógios; molas 

para relógios, caixas, estojos, estojos de apresentação 

para artigos de relojoaria e joalharia, estojos em 

metais preciosos incluídos nesta classe; aparelhos e 

instrumentos de temporização; aparelhos eletrónicos 

de temporização; estojos para relógios e relógios de 

pulso; relógios elétricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203487

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : HENESA, LLC

  Endereço : 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

DE 19808, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iç os : Apresent aç ão de i n st r u mentos 

horológ ic o s e joa l ha r ia em to do s o s meio s de 

comunicação, para fins de venda a retalho; anúncios 

publicitários online; fornecimento de informação e 

assessoria aos consumidores no âmbito de relógios, 

relógios de pulso, joalharia e produtos vendidos em 

linha; serviços retalhistas relacionados com a venda 

de instrumentos horológicos e joalharia, através das 

redes informáticas mundiais, por catálogo, por email 

e através dos outros meios eletrónicos; serviços de 

fidelização de clientes e de clube de clientes, para 

f ins comerciais, promocionais e/ou publicitár ios; 

serviços de administração de clube de fidelização que 

fornece descontos aos membros dos clubes noturnos e 

restaurantes; serviços retalhistas relacionados com a 

venda de produtos e produtos virtuais, nomeadamente, 

relojoaria e instrumentos cronométricos e suas peças, 

relógios de pulso, instrumentos horológicos, metais 

preciosos e suas ligas, joalharia, pedras preciosas 

e semipreciosas virtuais, preparações cosméticas e 

de higiene pessoal não medicinais, dentífricos não 

medicinais, perfumaria e óleos essenciais, águas 

perfumadas e fragrâncias, preparações para branquear 

e outras substâncias para a lavagem, preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar, utensílios de 

higiene e para os cuidados de beleza, autocolantes 

e tatuagens temporárias, papel e cartão, produtos 

de impressão e publicações impressas, artigos para 

encadernação, fotografias, instrumentos de escrita, 

papela r ia e a r t igos de esc r itór io (com exceção 

de móveis), a r t igos de desenho e mater ia l para 

artistas, pincéis, material de instrução e de ensino, 

folhas e sacos de plástico para acondicionamento e 

embalagem, sacos, produtos em couro e em imitação 

de couro, peles de animais, bolsas para bagagem e 
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bolsas de transporte multiúsos, chapéus-de-chuva e 

chapéus-de-sol, bengalas, chicotes, arreios e selaria, 

acessórios para animais (coleiras, trelas e vestuário 

para an imais), utensí l ios e rec ipientes para uso 

doméstico e na cozinha, utensílios e trens de cozinha, 

(exceto garfos, facas e colheres), artigos de limpeza, 

vidro bruto ou semitrabalhado (exceto vidro para 

construção), vidraria, porcelana e faiança, recipientes 

pa ra bebidas, móvei s, têx tei s, a r t igos de ót ica, 

lunetas e óculos de sol, relógios inteligentes, caixas 

registadoras, dispositivos de cálculo, computadores 

e periféricos adaptados para uso com computadores, 

fatos de mergu lhador e máscaras de mergu lho, 

tampões de ouvidos e molas de nariz para mergulho e 

natação, luvas para mergulho, aparelhos de respiração 

para a natação subaquática, extintores, vestuário, 

calçado, chapelaria, cinto [vestuário], gravatas, luvas, 

meias de malha, cachecóis e xailes, peles [vestuário], 

café e sucedâneos do café, chá, cacau e chocolate, 

preparações à base de cereais, gelados alimentares, 

adoçantes naturais, sal, açúcar candy e bombons, 

b i s c o i to s [b ol i n ho s], de c oraç õ e s c ome st íve i s, 

bebidas de fruta e sumos de frutas, xaropes e outras 

preparações para fazer bebidas não alcoólicas, águas 

minerais e gasosas, bebidas não alcoólicas, cervejas e 

cervejas sem álcool, cocktails não alcoólicos, bebidas 

alcoólicas (excluindo cerveja), preparações alcoólicas 

para fazer bebidas, bebidas aperitivas, licores, vinho, 

essências e extratos alcoólicos, digestivos [licores e 

bebidas espirituosas], cocktails, álcool de arroz, rum, 

saké, vodka, whisky, gin.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203488

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : HENESA, LLC

  Endereço : 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

DE 19808, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Construção, reparação, manutenção e 

assistência de instrumentos horológicos e artigos de 

joalharia; polimento de instrumentos horológicos e 

artigos de joalharia; conservação, limpeza e reparação 

do couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203489

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203490

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203491

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 266

1003



628    3   2023  1  18 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203492

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203496

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/10/09  China

N.º 67621543

[210]  N.º : N/203497

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/10/09  China

N.º 67621556

[210]  N.º : N/203498

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : Kyndryl, Inc.

  Endereço : One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 

New York, New York 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iç os : Ser v iç os de a s s i s tênc ia téc n ica 

n o m e a d a m e nt e, s e r v i ç o s d e g e s t ã o d e i n f r a-

estruturas à distância e no local para monitorização, 

optimização, administração e gestão de sistemas 

informáticos; serviços de integração de sistemas 

informáticos; integração de sistemas informáticos e 

redes informáticas; plataforma como serviço [PaaS] 

através de plataforma de software para def inir a 

concepção, selecção, implementação, entrega, gestão e 

utilização de bens e serviços no campo das tecnologias 

de informação; infraestrutura como serviço (IaaS) 

através de plataforma de software para def inir a 

concepção, selecção, implementação, entrega, gestão e 

utilização de bens e serviços no campo das tecnologias 

de i n for maç ão; for ne c i mento de sof t wa re não 

descarregável plataforma de software para definir a 

concepção, selecção, implementação, entrega, gestão e 

utilização de bens e serviços no campo das tecnologias 

de informação.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/19  França

N.º 224898816

[210]  N.º : N/203499

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : Kyndryl, Inc.

  Endereço : One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 

New York, New York 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Mercado de bens e serviços no domínio 

dos serviços das tecnologias da informação; espaço 

de mercado online de bens e serviços no domínio das 

tecnologias da informação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/19  França

N.º 224898816

[210]  N.º : N/203500

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : PERENNEBELL Co., Ltd.

  Endere ç o : 311-320, 49, Acha sa n-ro 17-g i l, 

Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações abrilhantadoras para uso 

em lavandaria; cosméticos para animais; champôs; 

fragrâncias para perfumar; óleos essenciais para 

uso pessoal; preparações para l impeza; pasta de 

dentes; perfumes; cosméticos; produtos abrasivos 

pa ra uso domést ico; sabão de beleza; produtos 

cosméticos para os cuidados do corpo e da beleza; 

produtos de toilette não medicinais; preparações de 

proteção solar; preparações depilatórias; máscaras 

de beleza; preparações cosméticas para o cuidado 

da pele; algodão para uso cosmético; preparações 

para desmaquilhagem; cosméticos funcionais sendo 

preparações para cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203501

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76 1 4

Ｃ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203502

[220]  Data de pedido : 2022/11/16

[730]  Requerente : 

 Leidys Company Limited

  Endereço : 29 3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203507

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

55 2 1 3 204-1

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203508

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

55 2 1 3 204-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203509

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

55 2 1 3 204-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203510

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

55 2 1 3 204-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203511

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

55 2 1 3 204-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203512

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

55 2 1 3 204-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203513

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

55 2 1 3 204-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203515

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

55 2 1 3 204-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203516

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

55 2 1 3 204-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203517

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

55 2 1 3 204-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203518

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

55 2 1 3 204-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203519

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

 Highlin Group Limited

  Endereço : 23-31

24 G

 Room G, 24/F, Mai Luen Industrial Building, 23-31 

Kung Yip Street, Kwai Chung, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 19

[511]  Produtos :  

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203520

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

 Highlin Group Limited

  Endereço : 23-31

24 G

 Room G, 24/F, Mai Luen Industrial Building, 23-31 

Kung Yip Street, Kwai Chung, 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/203521

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

 Highlin Group Limited

  Endereço : 23-31

24 G

 Room G, 24/F, Mai Luen Industrial Building, 23-31 

Kung Yip Street, Kwai Chung, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203522

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

 Highlin Group Limited

  Endereço : 23-31

24 G

 Room G, 24/F, Mai Luen Industrial Building, 23-31 

Kung Yip Street, Kwai Chung, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203523

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

 Highlin Group Limited

  Endereço : 23-31

24 G

 Room G, 24/F, Mai Luen Industrial Building, 23-31 

Kung Yip Street, Kwai Chung, 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/203524

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

 Highlin Group Limited

  Endereço : 23-31

24 G

 Room G, 24/F, Mai Luen Industrial Building, 23-31 

Kung Yip Street, Kwai Chung, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203526

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

 TITAN LIMITED

  Endereço : 17

A2 13 13-16

 Flat 13-16, 13/F, Block A2, Yau Tong Industrial City, 

17 Ko Fai Rd, Yau Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

厠

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203527

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

 TITAN LIMITED

  Endereço : 17

A2 13 13-16

 Flat 13-16, 13/F, Block A2, Yau Tong Industrial City, 

17 Ko Fai Rd, Yau Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

撑

撑

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203528

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : KM Imports Limited

  Endereço : 833 2

1102B

 R m1102B, Cheung Sha Wan Plaza, Tower 2, 833 

Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203529

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203530

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203532

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : L’Oreal

  Endereço : 14 Rue Royale, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos, per fumes, águas de 

toilette, água de colónia, maquilhagem, preparados e 

tratamentos para o cabelo, óleos essenciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203549

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

13 18 3501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203553

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veter inár ias; preparações san itár ias para f ins 

medicinais; alimentos dietéticos e substâncias para 

uso médico ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para seres humanos e animais; 

emplastros, mater ia l para pensos; mater ia l para 

chumbar os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; 

preparações para destruir animais nocivos; fungicidas, 

herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203554

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : Pfizer Inc.
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  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veter inár ias; preparações san itár ias para f ins 

medicinais; alimentos dietéticos e substâncias para 

uso médico ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para seres humanos e animais; 

emplastros, mater ia l para pensos; mater ia l para 

chumbar os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; 

preparações para destruir animais nocivos; fungicidas, 

herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203556

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : Caesars License Company, LLC

  Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; serviços de administração 

de empresas e consu ltor ia de gestão comerc ia l; 

assistência em gestão comercial; consultoria de gestão 

de negócios; apresentação comercial de artigos e 

serviços relativos aos médios de comunicação, com 

fins de venda a retalho; administração de programas 

de i nc ent ivos que per m it a m aos pa r t ic ipa ntes 

obter descontos e prém ios complementares em 

artigos e serviços através da inscrição como sócio; 

organização de programas de incentivo de sócio 

para f ins comerciais ou publicitários; assistência 

na gestão industrial ou comercial; administração 

comercial para o licenciamento de bens e serviços 

para terceiros; promoção de vendas para terceiros; 

ser v iç o s de c on su ltor ia de re cu r so s hu ma no s; 

serviços de relocalização para empresas; compilação 

de informação numa base de dados informática; 

processamento (administrativo) de ordens de compra; 

serv iços contabi l idade; a luguer de máquinas de 

venda; serviços de lojas de venda a retalho e de centro 

comercia l; operação e administração de centros 

comerciais e de lojas de venda a retalho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203557

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : Caesars License Company, LLC

  Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de 

casino; serviços de jogo; serviços de jogos de fortuna 

ou azar; fornecimento de insta lações para jogos 

de fortuna ou azar; jogo interactivo; fornecimento 

de um por ta l na I nter net no sector de jogos de 

computador e jogos; serviços de entretenimento de 

televisão; organização e fornecimento de jogos e 

concursos para fins de entretenimento; fornecimento 

ambientes v ir tuais nos quais os usuár ios podem 

i nterag i r at ravés de jogos so c ia i s pa ra f i n s de 

recreação, lazer ou entretenimento; organização de 

entretenimento para celebrações de casamentos; 

fornecimento de instalações para entretenimento; 

clubes nocturnos; discotecas; cabarés; serviços de 

teatro e entretenimento apresentando música, dança, 

comédia, peças de teatro e magia; clubes de ginástica; 

clubes recreativos e desportivos; clubes de praia e de 

piscinas; serviços de clubes de golfe; fornecimento de 

instalações de golfe; organizando torneios de golfe; 

serviços de clubes sociais; fornecimento de instalações 

desportivas; serviços de parques de diversões; parques 

temáticos; arcadas de diversões; centros de diversões; 

reserva de espectáculos de música, comédia, dança, 

peças de teatro e magia; fornecimento de instalações 

pa ra ac t iv idades rec reat iva s; for nec i mento de 

instalações para espectáculos de música, comédia, 

da nça, peças de teat ro e mag ia; orga n i zação e 

condução de provas de at let i smo, concursos de 

at let i smo e prova s despor t iva s; orga n i zaç ão e 

promoção de actividades e concursos desportivos; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de vídeos, filmes, fitas de áudio e jogos e equipamentos 

electrónicos; fornecimento de publicações electrónicas 

(não descarregáveis); publicação de livros electrónicos 

e jornais on-line; organização de corrida de cavalos; 

gestão de instalações desportivas e provas desportivas; 

fornecimento de instalações para educação física 
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e g inást ica; produção de espectácu los; serv iços 

de agências de bi lhetes para teatro; organização 

de reuniões e conferências; serviços de educação; 

prestação de formação e t reino nos sectores de 

jogos de fortuna e azar, desporto e entretenimento; 

formação em gestão hoteleira; serviços de casino 

que caracter izam descontos e serviços gratuitos 

para clientes frequentes com o uso de um cartão de 

identificação; serviços de informação, consultoria 

e assessor ia relacionados com os serviços acima 

referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203558

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : Caesars License Company, LLC

  Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, motel, e estância 

turística (resort); alojamentos temporários; residências 

de marca; apartamentos com serviços domésticos; 

pensões, casas de hóspedes; alojamentos de férias, 

pousadas e casas turísticas; serviços de acampamento 

de férias (alojamentos); lares para idosos; serviços de 

reservas para alojamento em hotéis, motéis e estâncias 

turísticas (resort); serviços de reservas para aluguer 

de alojamento temporário; serviços de reservas de 

alojamento de pensões, casas de hóspedes, férias, 

pousadas e casas turísticas; reserva de residências 

de marca e apartamentos com serviços domésticos; 

agência de alojamento temporário; serviços de clubes 

sociais (fornecimento de alojamento, comida e bebida); 

fornecimento de insta lações e amenidades para 

reuniões, conferências, seminários, eventos especiais 

(casamentos, celebrações) e banquetes; fornecimento 

de instalações e amenidades para exposições; serviços 

de restaurante; salas para aperitivos (bares); serviços 

de bar; sa las de jantar temporár ias; ser v iço de 

restaurante serve a si próprio; cafés; restaurantes de 

comida rápida; lojas de café; serviços de fornecimento 

de refeições (banquetes); cantinas de sirva-se a si 

própr io; infantár ios de dia; hotéis para animais; 

a lug uer de sa la s de reu n iões; for nec i mento de 

instalações de parques de campismo e aluguer de 

caravanas móveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203559

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : Caesars License Company, LLC

  Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Sof tware de jogos in formáticos; 

prog ra m a s pa ra jogo s de v íde o e p lat a for m a s 

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

sociais; programas de jogos de vídeo interactivos; 

programas para jogos electrónicos descarregáveis 

e plata for ma s de sof t wa re pa ra c omputadores 

para redes sociais que podem ser acesso através 

da Internet, computadores e dispositivos sem fios; 

software informático para possibilitar carregamentos, 

indexação, exposição, demonstração, etiquetagem, 

em blogues, compartilhamento ou fornecer meios 

de comunicação ou de informação electrónicos nas 

áreas de comunidades virtuais, jogos electrónicos, 

de entretenimento, e interesse geral via Internet 

ou outras redes de comunicações com terceiros; 

software de jogos electrónicos descarregáveis para 

telefones celulares; software de jogos electrónicos 

descarregáveis para dispositivos sem fios e software 

de jogos electrónicos descarregáveis para usar com 

aplicações de redes sociais e em sites de redes sociais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203560

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : Caesars License Company, LLC

  Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de 

casino; serviços de jogo; serviços de jogos de fortuna 
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ou azar; fornecimento de insta lações para jogos 

de fortuna ou azar; jogo interactivo; fornecimento 

de um por ta l na I nter net no sector de jogos de 

computador e jogos; serviços de entretenimento de 

televisão; organização e fornecimento de jogos e 

concursos para fins de entretenimento; fornecimento 

ambientes v ir tuais nos quais os usuár ios podem 

i nterag i r at ravés de jogos so c ia i s pa ra f i n s de 

recreação, lazer ou entretenimento; organização de 

entretenimento para celebrações de casamentos; 

fornecimento de instalações para entretenimento; 

clubes nocturnos; discotecas; cabarés; serviços de 

teatro e entretenimento apresentando música, dança, 

comédia, peças de teatro e magia; clubes de ginástica; 

clubes recreativos e desportivos; clubes de praia e de 

piscinas; serviços de clubes de golfe; fornecimento de 

instalações de golfe; organizando torneios de golfe; 

serviços de clubes sociais; fornecimento de instalações 

desportivas; serviços de parques de diversões; parques 

temáticos; arcadas de diversões; centros de diversões; 

reserva de espectáculos de música, comédia, dança, 

peças de teatro e magia; fornecimento de instalações 

pa ra ac t iv idades rec reat iva s; for nec i mento de 

instalações para espectáculos de música, comédia, 

da nça, peças de teat ro e mag ia; orga n i zação e 

condução de provas de at let i smo, concursos de 

at let i smo e prova s despor t iva s; orga n i zaç ão e 

promoção de actividades e concursos desportivos; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de vídeos, filmes, fitas de áudio e jogos e equipamentos 

electrónicos; fornecimento de publicações electrónicas 

(não descarregáveis); publicação de livros electrónicos 

e jornais on-line; organização de corrida de cavalos; 

gestão de instalações desportivas e provas desportivas; 

fornecimento de instalações para educação física 

e g inást ica; produção de espectácu los; serv iços 

de agências de bi lhetes para teatro; organização 

de reuniões e conferências; serviços de educação; 

prestação de formação e t reino nos sectores de 

jogos de fortuna e azar, desporto e entretenimento; 

formação em gestão hoteleira; serviços de casino 

que caracter izam descontos e serviços gratuitos 

para clientes frequentes com o uso de um cartão de 

identificação; serviços de informação, consultoria 

e assessor ia relacionados com os serviços acima 

referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203561

[220]  Data de pedido : 2022/11/17

[730]  Requerente : 

 LIU YAN YI LUIZ SONNY

  Endereço : 11B-11C 3

D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 84% M 53%

Y 32% K 0%

 C 0% M 0% Y 0% K 100%

[210]  N.º : N/203562

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : 

 BYD COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 No.1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng New 

District, Shenzhen, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/02  China

N.º 65048103

[210]  N.º : N/203563

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : 

 BYD COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 No.1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng New 

District, Shenzhen, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/02  China

N.º 65055121

[210]  N.º : N/203564

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : 

 BYD COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 No.1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng New 

District, Shenzhen, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/02  China

N.º 65060492

[210]  N.º : N/203565

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : 

 BYD COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 No.1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng New 

District, Shenzhen, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/02  China

N.º 65060536

[210]  N.º : N/203566

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : 

 BYD COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 No.1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng New 

District, Shenzhen, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/02  China

N.º 65049771

[210]  N.º : N/203567

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

preciosas e semipreciosas; pérolas; metais preciosos 

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

colares [joalharia], correntes [joalharia], medalhas 

[joalharia], pingentes [joalharia], brincos de orelhas 

[joalhar ia], anéis [joalhar ia], amuletos em joias, 

a l f i netes de g ravatas; botões de pu n ho; por ta- 
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-chaves; cofres para joias [caixas]; caixas em metais 

preciosos; caixas, estojos e estojos de apresentação 

para joias e ar t igos de relojoar ia; instrumentos 

horológicos, instrumentos cronométricos, relógios 

de pulso, pulseiras de relógios; visores para relógios, 

cronógrafos [relógios].

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203568

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro; peles de 

animais; malas e maletas de viagem; carteiras de bolso; 

bolsas (porta-moedas); porta-cartões [marroquinaria]; 

pastas em couro e em imitações do couro; maletas 

para documentos e pastas para documentos em couro 

e imitações do couro; sacos porta-fatos [para viagem]; 

estojos para chaves em couro e imitações de couro; 

sacos; mochilas [com duas alças]; sacos de mão; sacos 

de viagem; estojos para produtos de toilette vendidos 

vazios; malinhas de mão (produtos em couro); estojos 

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

maquilhagem (vazios); caixas em couro; chapéus-de- 

-chuva; bandoleiras [correias] em couro.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203569

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P r o d u t o s :  Ve s t u á r i o,  n o m e a d a m e n t e, 

calções, cinto [vestuário], suportes para vestuário 

[suspensórios], blusas, camisas de malha, ceroulas, 

combinações sendo art igos de vestuár io de uma 

peç a, c a m isa s, t-sh i r t s, sa ia s, polos, c a m isola s 

[pullovers], coletes, jardineiras, vestidos, sobretudos 

[vestuário], tailleurs sob a forma de fatos, parkas, 

sobretudos, blusões, casacos, roupa interior, meias 

de malha, fatos para homem, ponchos, casacos para 

a chuva [impermeáveis], meias, collants, calças sob 

a forma de leggings, pijamas, punhos de camisa, 

roupões de banho, fatos de banho; peles [vestuário]; 

vestidos de noiva; luvas [vestuário]; luvas com só um 

dedo; cachecóis; estolas; echarpes; xailes; gravatas; 

colar inhos; laços para o pescoço; vestuár io para 

crianças, nomeadamente, t-shirts, camisas, ceroulas, 

calções, blusões, vestidos, saias, pijamas, roupões 

de banho, fatos de banho; vestuário sob a forma de 

enxovais, babetes sem ser em papel; vestuário de 

desporto, nomeadamente, t-shirts, ceroulas, fatos de 

treino, calções; calçado, nomeadamente, calçado de 

praia, calçado de esqui ou para desporto, pantufas de 

usar por casa, botas, botas de cano curto, sandálias, 

sapatos de tacão alto [Pumps], alpercatas; chapelaria, 

nomeadamente, bonés sendo chapelaria, chapéus, 

bonés com viseira, chapelaria sob a forma de viseiras, 

aros para usar na cabeça, artigos de chapelaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203570

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  R e q u e r e n t e :  B A S I C W H O L E S A L E 

LIMITED

  Endereço : Flat I, 10/F, Metex House, 24-32 Fui 

Yio Kok Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203571

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  R e q u e r e n t e :  B A S I C W H O L E S A L E 

LIMITED

  Endereço : Flat I, 10/F, Metex House, 24-32 Fui 

Yio Kok Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203572

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : HWK TRADING COMPANY 

LTD.

  Endereço : Av. Do Dr. Francisco Vieira Machado 

303, Ed. Ind. Ocean Centro, Bl. 1, 6-F, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extrados de 

carne; frutas e legumes em conseva, secos e cozinados; 

gelais, doces, compotas; ovos, leite e produtos lacteos; 

oleos e gorduras comestiveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco, azul 

escuro tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/203573

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : HWK TRADING COMPANY 

LTD.

  Endereço : Av. Do Dr. Francisco Vieira Machado 

303, Ed. Ind. Ocean Centro, Bl. 1, 6-F, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extrados de 

carne; frutas e legumes em conseva, secos e cozinados; 

gelais, doces, compotas; ovos, leite e produtos lacteos; 

oleos e gorduras comestiveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/203574

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : 

 12 BOTTLES COMPANY LIMITED

  Endereço : 7 30

 30/F., H ing Wai Centre, 7 Tin Wan Praya Road, 

Aberdeen, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203575

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : 

 12 BOTTLES COMPANY LIMITED

  Endereço : 7 30

 30/F., H ing Wai Centre, 7 Tin Wan Praya Road, 

Aberdeen, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203577

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : 

  Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203578

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : 

 Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Authority

  Endereço : 

368

 No. 368 Henglong Road, Nanping County, Xiangzhou 

District, Zhuhai, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade : outras

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203579

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : 

 Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Authority

  Endereço : 

368

 No. 368 Henglong Road, Nanping County, Xiangzhou 

District, Zhuhai, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade : outras

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203580

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : 

 Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Authority

  Endereço : 

368

 No. 368 Henglong Road, Nanping County, Xiangzhou 

District, Zhuhai, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade : outras

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203581

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

  Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

extractos alcoólicos; essências alcoólicas; extractos de 

fruta com álcool.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203586

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203587

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203588

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

 Guangxi Normal University Press Group Co., Ltd.

  Endereço : 9

 No.9 Wulidian Road, Guilin City 541004, Guangxi, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203589

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

 Guangxi Normal University Press Group Co., Ltd.

  Endereço : 9

 No.9 Wulidian Road, Guilin City 541004, Guangxi, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203590

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : TMS ENTERTAINMENT CO., 

LTD.

  Endereço : 3-31-1, Nakano, Nakano-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203592

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : TMS ENTERTAINMENT CO., 

LTD.

  Endereço : 3-31-1, Nakano, Nakano-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

专 妆

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203594

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : TMS ENTERTAINMENT CO., 

LTD.

  Endereço : 3-31-1, Nakano, Nakano-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203595

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

119

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 便

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203596

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 825 2

6 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203609

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Cathay Pacific Airways Limited

  Endereço : 8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 

8 Scenic Road, Hong Kong International Airport, 

Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  S e r v i ç o s :  S e r v i ç o s d e p r o m o ç ã o e d e 

sensibi l i zação do públ ico e da indústr ia para a 

importância da sustentabilidade ambiental e promoção 

de viagens aéreas sustentáveis; serviços de promoção 

e de sensibilização do público para as questões da 

sustentabilidade ambiental e iniciativas socialmente 

responsáveis; serviços promocionais na natureza 

da promoção da sens ibi l i zação sobre questões 

ambientais, nomeadamente, viagens sustentáveis e 

a redução do impacto ambiental da indústria aérea; 

serviços de fornecimento de programas de publicidade 

para defender e encorajar escolhas de consumo 

sustentável no que diz respeito a viagens; serviços 

de fornecimento aos consumidores de informação 

sobre serviços de viagens socialmente responsáveis 

e ambientalmente conscientes, através de websites e 

meios electrónicos; serviços de pesquisa empresarial 

no domínio das viagens sustentáveis; serviços de 

aval iação de r iscos de uma empresa; serviços de 

pesquisa e análise de mercado no domínio das viagens 

sustentáveis; serviços de prestação de informações 

empresar ia is sobre o impacto das v iagens numa 

perspectiva ambiental e social; serviços de avaliação 

de empresas, nomeadamente, classificação da indústria 

e das empresas no sector das viagens no que respeita 

às suas qual idades e impacto ambiental, social e 

económico para fins comerciais; serviços promocionais 

na natureza da organização, funcionamento, gestão 

e supervisão de esquemas de lealdade e incentivos e 

programas de recompensa para os clientes; serviços de 

promoção e comercialização de transportes, viagens 

e serviços aéreos sustentáveis e ambientalmente 

conscientes; serviços de fornecimento de informação 

promocional e serviços de consultoria prestados aos 

membros e aos assinantes de esquemas de fidelização 

de incentivos e programas de recompensa de viagens; 

serviços promocionais prestados por companhias 

aéreas na natureza de programas de bónus para 

viajantes aéreos, incluindo privilégios de membros, 

programas de reconhecimento de fidelidade, filiação 

em clubes e fornecimento de benefícios relacionados 

com o transporte e viagens sustentáveis; serviços 

de esquema de fidelização promocional e serviços 

de esquema de incentivos a utilizadores frequentes; 

serviços de gestão, organização, operação e supervisão 

da lealdade dos clientes, esquemas de incentivos ou 

promocionais; serviços de fornecimento de esquemas 

de bónus de afiliação recompensados que permitem 

aos membros ganhar pontos para serem trocados 

por bens e/ou serviços de viagem gratuitos, e/ou com 

desconto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203610

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Cathay Pacific Airways Limited

  Endereço : 8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 

8 Scenic Road, Hong Kong International Airport, 

Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte por via aérea; serviços 

de transporte aéreo de passageiros e transporte 

de carga aérea; serv iços de posto tur íst ico e de 

agências de viagens para a organização de viagens; 

serviços de pacotes turísticos de férias para arranjo 

de viagens, nomeadamente, para fazer reservas e 

marcações para transporte e alojamento; prestação de 

informações turísticas nomeadamente a provisão de 

informação e aconselhamento sobre alojamento em 

hotel, restaurantes e locais de atração para turistas 

e viajantes de negócios; transporte e distribuição de 

mercadorias; informações de viagens; organização de 

viagens recreativas de grupo; serviços de reserva de 

viagens de avião, de comboio, de barco e com carros 

alugados; descarga de mercadorias; encaixotamento e 

entrega de mercadorias transportadas por via aérea; 

serviços de reexpedição de mercadorias; embalagem e 

armazenamento de mercadorias de transporte aéreo; 

entrega de distr ibuição de encomendas; serviços 

de acompanhamento de passagei ros [v iajantes]; 

a r ma zenamento; t ranspor te de bagagem, carga 

e passagei ros para e de aeropor tos; serv iços de 

transporte e viagens prestados por companhias aéreas 

sob a forma de programas de passageiro frequente e de 

bónus para passageiros frequentes, incluindo serviços 

de embarque pr ior itár io, check-in, atr ibuição de 

assentos e reserva para viajantes frequentes; serviços 

de planeamento, marcação, emissão de bilhetes e 

informação relacionados com viagens e transportes, 

for nec idos por meios elect rón icos e at ravés da 

comunicação com clientes; serviços de melhoria de 

classe de viagens e de clube de viagens; serviços de 
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transporte/entrega de medicamentos; prestação de 

informações relacionadas com viagens aéreas relativas 

à protecção ambiental; serviços de prestação de 

informações relacionadas com serviços de viagens 

sustentáveis e transporte aéreo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203612

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : COSMETEXROLAND CO., 

LTD.

  Endereço : 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, 

Tokyo 107-6013 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P ro dut o s : C o s m ét i c o s, lo ç õ e s p a r a f i n s 

c osmét ic os, le ite pa ra f i ns c osmét ic os, c remes 

amaciadores de pele para f ins cosméticos, soros 

de b elez a, prepa rado s pa ra l i mp ez a pa ra f i n s 

cosméticos, desodorizantes corporais (perfumaria), 

anti-transpirantes para uso como fins cosméticos, 

preparações para bronzear para f ins cosméticos, 

preparações de protecção solar para fins cosméticos, 

sabão cosmético, sabões para uso pessoal, espuma 

fac ia l, produtos para lavar o rosto (cosméticos), 

preparados para cuidados de cabelo, champôs para 

cabelo, cond ic ionador para cabelo, preparados 

para o tratamento do cabelo, cremes para o cabelo, 

preparações cosméticas para pentear os cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203613

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins St, Docklands, VIC, 

3008, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão, organização e administração 

de negócios; funções de escr itór io; planeamento 

de negócios; supervisão de negócios; pesquisa de 

negócios; gestão de r iscos de negócios; gestão de 

r iscos de negócios sob a forma de fornecimento 

de informações, consultadoria e assessoria sobre 

r i sc os de negóc ios relac ionados c om i mpactos 

físicos, regulamentares e económicos das alterações 

climáticas e eventos meteorológicos adversos; gestão 

e administração de projectos de negócios; serviços 

de estratégia de negócios; serviços de estratégia de 

negócios na área de gestão, optimização e utilização 

de act ivos; gestão empresar ia l de insta lações e 

equipamentos; gestão de produtividade; benchmarking 

(avaliação de práticas de organização empresarial 

para fins de gestão empresarial); previsão de mercado; 

previsão económica; análise de previsões económicas 

para fins comerciais; fornecimento de informações 

comerciais; auditorias de empresas; processamento 

de negócios sendo eficiência ou auditoria de processo 

(exame, revisão ou avaliação do funcionamento de 

um negócio ou organização); colecção de dados; 

processamento de dados para empresas; recolha de 

dados para terceiros para desempenho de activos e 

gestão de falhas; serviços de modelagem de negócios; 

pesquisa social sob a forma de pesquisa e avaliação 

de marketing social; pesquisa social sendo a avaliação 

de programas empresariais e políticas e programas 

governamentais; pesquisas de consumo relacionadas 

com desenvolvimentos de projectos, investimentos, 

avaliações, políticas governamentais e avaliação de 

programas; investigações, avaliações, avaliações de 

especialistas, informação e pesquisa empresariais; 

p l a n e a m e nt o e s t r a t é g i c o e d e s e nvo l v i m e nt o 

empresarial; serviços de gestão e sistematização de 

dados; serviços de análise de dados empresariais; 

serviços de informação, assessoria e consultadoria 

relac ionados com todos os ser v iços anter iores; 

incluindo todos os serviços anteriores fornecidos 

online.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Austrália

N.º 2277467

[210]  N.º : N/203614

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins St, Docklands, VIC, 

3008, Australia
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  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e investigação e concepção com eles relacionados; 

serviços de análises industriais, pesquisas industriais 

e desenhos industriais; concepção e desenvolvimento 

de hardware e software informáticos; hospedagem de 

software como serviço (SaaS); software como serviço 

(SaaS); serviços de provedor de serviços de aplicativos 

(ASP); fornecimento de software não descarregável 

onl ine; computação em nuvem; programação de 

computadores; instalação, manutenção e reparação 

de software informático; serviços de consultadoria 

i n for mát ica; c onc epção, desen ho e esc r ita por 

encomenda para a compilação de websites; serviços 

de hospedagem e consultadoria de computadores; 

ser v iços i n for mát icos, sendo a hospedagem de 

recursos electrónicos para terceiros para a organização 

de reuniões, eventos e debates interactivos através 

de redes de comunicação; cr iação, manutenção e 

hospedagem de sites da web de terceiros; criação, 

manutenção e hospedagem de software como serviço; 

criação, manutenção e hospedagem de weblogs (blogs); 

serviços de design; serviços informáticos sob a forma 

de serviços interactivos personalizados, incluindo 

conteúdos gerados pelo ut i l i zador ou conteúdos 

específicos, perfis pessoais, sons, vídeos, imagens de 

dados; serviços informáticos para o fornecimento 

temporár io de sof tware não descarregável para 

uso em redes sociais; armazenamento electrónico 

de dados; desenvolvimento de tecnologia digital 

dupla; design de duplos digitais de objectos físicos e 

sistemas; engenharia; engenharia técnica; pesquisa, 

desenvolvimento, consultadoria, concepção, avaliação, 

supervisão e inspecção relacionados com engenharia; 

inspeções técnicas; serviços de inspecção de edifícios 

e estruturas (serviços de engenharia, avaliação da 

qualidade e peritagens (trabalhos de engenheiros)); 

serviços de verif icação e inspecção relacionados 

com construção; ensaios de engenharia; auditorias 

de qualidade; auditoria energética; benchmarking 

(serviços de testes técnicos de qualidade); serviços 

de planeamento e gestão ambiental; conservação 

ambiental; avaliação de risco ambiental; serviços 

de monitorização ambiental; serviços de design de 

ambiente; serviços de design de engenharia; serviços 

de planeamento urbano e da c idade; serviços de 

desenho urbano; planeamento de desenho urbano; 

serviços de design de engenharia civil; serviços de 

projecto de engenharia estrutural; serviços de desenho 

de engenharia industrial; pesquisa de engenharia; 

estudos de projectos de engenhar ia; serv iços de 

gestão de projectos de engenharia; gestão de projecto 

de construção externa; serviços de design, engenharia 

e pesquisa técnica e análise relacionados ao design de 

edifícios, estradas, pontes, barragens, túneis, infra- 

-estruturas ferroviárias, aeroportos, aeródromos, pistas, 

portos, geração de eletr icidade e energia e infra- 

-estrutura de transmissão de energia e eletricidade, 

a r ma zena mento de ág ua e i n f ra-est r ut u ra s de 

abastecimento, gestão de resíduos de infra-estruturas, 

e infra-estruturas de telecomunicações; planeamento 

de construção; planeamento de projetos técnicos; 

anál ise de dados técnicos; real ização de estudos 

de engenhar ia ou de v iabi l idade técnica; provas 

de controlo de qualidade; realização de estudos de 

investigação e de projectos técnicos relacionados com 

a utilização de energia natural; serviços de recolha de 

amostras e análises para avaliar os níveis de poluição; 

serv iços de testes de conformidade; consultor ia 

no domínio da eficiência energética e da poupança 

de energia; consultoria em serviços tecnológicos 

e m f o r n e c i m e n t o d e e l e t r i c i d a d e e e n e r g i a; 

desenvolvimento de métodos de medição e testes; 

testes ambientais; monitorização de processos com 

vista à garantia da qualidade; serviços de concepção, 

desenvolv imento, anál ise, consultor ia, medição, 

monitorização no domínio da gestão de processos em 

edifícios industriais e residenciais, infraestruturas e 

centros de dados e máquinas e processos industriais; 

serviços de controlo de edifícios (vigilância, controlo 

técnico, controlo de qualidade); desenvolvimento 

s i s t em a s d e ge s t ão d e energ i a e e let r i c id ad e; 

serviços de análise tecnológica relacionados com as 

necessidades de energia e eletricidade de terceiros; 

serviços de informação, assessoria e consultadoria 

relac ionados com todos os ser v iços anter iores; 

for nec i mento de i n for mações, consu ltador ia e 

aconselhamento no campo da redução das emissões de 

gases de efeito de estufa e estratégia de conservação, 

fontes de energ ia l i mpa, muda nças c l i mát icas, 

iniciativas de redução de carbono, transição de baixo 

carbono, transição energética, tecnologias de energias 

emergentes, segurança energética, aumento do nível 

do mar, inundações, conservação da água, eficiência 

hídrica, reciclagem e segurança hídrica; incluindo 

todos os serviços anteriores fornecidos online.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/16  Austrália

N.º 2277467

[210]  N.º : N/203616

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203617

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203618

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 



648    3   2023  1  18 

[210]  N.º : N/203619

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203620

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM 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/203621

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203624

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203625

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203626

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND, 

United Kingdom



N.º 3 — 18-1-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 649

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203627

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203628

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203629

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM 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/203630

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203631

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203632

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

699-1 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203633

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

699-1 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203635

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

699-1 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203636

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

699-1 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203637

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

699-1 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203638

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

699-1 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203641

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

 Xinxu (Shanghai) Information Technology Service 

Co., Ltd.

  Endereço : 1650 3 301

 Room 301, 3rd F loor, No. 1650 L ia n ha ng Road, 

Minhang District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203642

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

 Xinxu (Shanghai) Information Technology Service 

Co., Ltd.

  Endereço : 1650 3 301

 Room 301, 3rd F loor, No. 1650 L ia n ha ng Road, 

Minhang District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203643

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

 Xinxu (Shanghai) Information Technology Service 

Co., Ltd.

  Endereço : 1650 3 301

 Room 301, 3rd F loor, No. 1650 L ia n ha ng Road, 

Minhang District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203650

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

[ Hg2-3 ]

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203651

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

[ Hg2-3 ]

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203652

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

[ Hg2-3 ]

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203653

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

[ Hg2-3 ]

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203654

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

[ Hg2-3 ]

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203655

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

[ Hg2-3 ]

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203656

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

[ Hg2-3 ]

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203657

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

[ Hg2-3 ]

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203658

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

[ Hg2-3 ]

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203660

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203673

[220]  Data de pedido : 2022/11/22



654    3   2023  1  18 

[730]  Requerente : Caesars License Company, LLC

  Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Média gravada e descarregável; 

s o f t wa re; prog ra m a s de jogo s de c omput ador 

mu lt i méd ia i nterat ivos; progra mas de jogos de 

vídeo interativos; jogos de Internet (descarregáveis); 

sof tware de jogos; programas de jogos de v ídeo 

e plata for mas de sof tware de computador para 

redes socia is; programas de jogos e plataformas 

de sof tware de computador descarregáveis para 

redes sociais que podem ser acedidos através da 

Internet, computadores e d isposit ivos sem f ios; 

software informático para possibilitar carregamentos, 

indexação, exposição, demonstração, etiquetagem, 

em blogues, compartilhamento ou fornecer meios 

de comunicação ou de informação electrónicos nas 

áreas de comunidades virtuais, jogos electrónicos, 

de entretenimento, e interesse geral via Internet 

ou outras redes de comunicações com terceiros; 

software de jogos electrónicos descarregáveis para 

telefones celulares; software de jogos electrónicos 

descarregáveis para dispositivos sem fios e software 

de jogos elect rón icos descar regáveis para usar 

com aplicações de redes sociais e em sites de redes 

sociais; software para utilização em jogos baseados 

na comunidade online que permite aos utilizadores 

jogar jogos interactivos e conversar a partir de locais 

remotos através das Internets.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203674

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : Caesars License Company, LLC

  Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Cuidados de hig iene e de beleza; 

serviços de estações de termas (spa); serviços de salões 

de beleza e salas de beleza; serviços de cuidados 

cosméticos; serviços de tratamento facial e corporal; 

serviços de salões de cabeleireiro; salões para os 

cuidados da pele; serviços de manicure e de pédicure; 

consultadoria nutricional; serviços de massagem; 

massagem terapêutica; serviços de sauna; serviços 

de spa e tratamento de banho; serviços de banhos 

turcos e romanos; salões de barbearia; serviços de 

loja de beleza; serviços de maquilhagem; banhos de 

hidroterapia para fins de relaxamento e de higiene; 

serviços de depilação corporal; orientação dietética 

nutricional; serviços de tatuagens; terapia de aptidão 

cosmét ica e do cor po; sa lões de bron zeamento; 

serviços para a saúde e o bem-estar do corpo e do 

espírito oferecidos numa estância de saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203682

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203683

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203684

[220]  Data de pedido : 2022/11/22

[730]  Requerente : 

 CHAO WENG IAN

  Endereço : 44 B 17 R

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203685

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[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 
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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/203686

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[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/203687

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[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, 
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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/203691

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203692

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203693

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203696

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : Shiseido Company, Limited

  Endereço : 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões e detergentes; cosméticos; 

produtos de perfumaria, incensos e f ragrâncias; 

dentífricos; unhas postiças; pestanas postiças; algodão 

para uso cosmético; cotonetes algodoados para uso 

cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203697

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : ŠKODA AUTO a.s.

  Endereço : t ř. Václava Klementa 869, Mladá 

Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav Czech Republic

  Nacionalidade :  Checa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veícu los e meios de transporte; 

peças e acessórios para veículos terrestres; viaturas 

[carros]; veículos autónomos; camiões (tratores); 
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motoc iclos; bic icletas; car r inhos de t ranspor te; 

caravanas; motores para veículos terrestres; motores 

elétricos para veículos terrestres.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/08/30  Un ião 

Europeia N.º 018754447

[210]  N.º : N/203698

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : ŠKODA AUTO a.s.

  Endereço : t ř. Václava Klementa 869, Mladá 

Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav Czech Republic

  Nacionalidade :  Checa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

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

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

relacionados com reparações de veículos; montagem 

[instalação] de acessórios para veículos; montagem 

de peças de substituição em veículos; l impeza de 

veículos; fornecimento de informações relat ivas 

à reparação de veículos terrestres; fornecimento 

de informação relacionada com a manutenção de 

veículos; carregamento de baterias e de dispositivos 

de armazenamento de eletr ic idade e a luguer de 

equipamento conexo; aluguer de carregadores de 

baterias.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/08/30  Un ião 

Europeia N.º 018754447

[210]  N.º : N/203699

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : ŠKODA AUTO a.s.

  Endereço : t ř. Václava Klementa 869, Mladá 

Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav Czech Republic

  Nacionalidade :  Checa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veícu los e meios de transporte; 

peças e acessórios para veículos terrestres; viaturas 

[carros]; veículos autónomos; camiões (tratores); 

motoc iclos; bic icletas; car r inhos de t ranspor te; 

caravanas; motores para veículos terrestres; motores 

elétricos para veículos terrestres.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/08/30  Un ião 

Europeia N.º 018754448

[210]  N.º : N/203700

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : ŠKODA AUTO a.s.

  Endereço : t ř. Václava Klementa 869, Mladá 

Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav Czech Republic

  Nacionalidade :  Checa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

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

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

relacionados com reparações de veículos; montagem 

[instalação] de acessórios para veículos; montagem 

de peças de substituição em veículos; l impeza de 

veículos; fornecimento de informações relat ivas 

à reparação de veículos terrestres; fornecimento 

de informação relacionada com a manutenção de 

veículos; carregamento de baterias e de dispositivos 

de armazenamento de eletr ic idade e a luguer de 

equipamento conexo; aluguer de carregadores de 

baterias.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/08/30  Un ião 

Europeia N.º 018754448

[210]  N.º : N/203701

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : JT International SA

  Endereço : Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  P rodutos : Tabaco, manu factu rado ou não 

m a n u f a c t u r a d o; t a b a c o p a r a f u m a r, t a b a c o 
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p a r a c a c h i m b o, t a b a c o p a r a e n r o l a r, t a b a c o 

para mascar, tabaco snus ; c igar ros, c igar ros 

electrónicos,soluções líquidas para uso em cigarros 

electrónicos, vaporizadores de tabaco, charutos, 

cigarrilhas; rapé; artigos para fumadores incluídos na 

classe 34; mortalhas para cigarros, tubos de cigarros e 

fósforos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203703

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : 

 SIO U WA

  Endereço : 24 G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203704

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : 

 SIO U WA

  Endereço : 24 G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203705

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : Shimano Inc.

  Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Linha de pesca; iscos de pesca; iscas 

artificiais de pesca; varas de pesca; estojos para varas 

de pesca; redes de pesca portáteis; canas para pescar; 

sacos adaptados para equipamentos de pesca; carretos 

para a pesca; estojos para carretos de pesca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203706

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : Shimano Inc.

  Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Linha de pesca; iscos de pesca; iscas 

artificiais de pesca; varas de pesca; estojos para varas 

de pesca; redes de pesca portáteis; canas para pescar; 

sacos adaptados para equipamentos de pesca; carretos 

para a pesca; estojos para carretos de pesca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203707

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : Shimano Inc.



660    3   2023  1  18 

  Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Linha de pesca; iscos de pesca; iscas 

artificiais de pesca; varas de pesca; estojos para varas 

de pesca; redes de pesca portáteis; canas para pescar; 

sacos adaptados para equipamentos de pesca; carretos 

para a pesca; estojos para carretos de pesca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203710

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : 

 Seapower Trading Company Limited

  Endereço : 411-417 20

I, J, K, L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203712

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : 

 Seapower Trading Company Limited

  Endereço : 411-417 20

I, J, K, L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203713

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : 

 TANG CHANGYONG

  Endereço : 4 3A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203714

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : 

 TANG CHANGYONG

  Endereço : 4 3A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203719

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., 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/203720

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203721

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203722

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., 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/203723

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203724

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203727

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : Harrer International Pte Ltd

  Endereço : 10 Anson Road #26-04 International 

Plaza Singapore 079903

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203728

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203729

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203733

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 Hong Kong Digital Asset Exchange Limited

  Endereço : 528

 G/F., 1/F., 2/F., Onward Building, 528 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 錄

料

錄 錄

理

理 理

識 路

AT M
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203734

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 Hong Kong Digital Asset Exchange Limited

  Endereço : 528

 G/F., 1/F., 2/F., Onward Building, 528 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 理 理

料 理

理

易 零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203735

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 Hong Kong Digital Asset Exchange Limited

  Endereço : 528

 G/F., 1/F., 2/F., Onward Building, 528 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 金

金 金

行 金 金

金 理 行

金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203736

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Hemin Industry Co., Ltd

  Endereço : 

1189 A3 4 101

 No. 101, A3, Jingding Cultural Creative Park, No. 

1189, Wangtong Road, Dawang Community, Donghu 

Street, Luohu District, Shenzhen China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203737

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : SHIFT UP Corporation

  Endereço : 4F, 14F, 15F, 55, Seocho-daero 77-gil, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador para 

jogos pré-gravados; software de jogo de computador, 

gravado; software de jogo descarregável; software de 

simulação descarregável para uso com computadores 

digitais; publicações electrónicas, descarregáveis; 

programas de jogo de computador descarregáveis; 

cartuchos de jogos de vídeo; software de jogo de 

computador para telemóveis; software de aplicação 

de computador para telemóveis; software de jogo de 

computador.



664    3   2023  1  18 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203738

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : SHIFT UP Corporation

  Endereço : 4F, 14F, 15F, 55, Seocho-daero 77-gil, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de instalações de jogos 

para PC (computadores pessoais); organização e 

realização de jogos; fornecimento de informações 

r e l a c i o n a d a s c o m j o g o s;  s e r v i ç o s d e j o g o s; 

fornecimento de serviços de jogos de arcada; serviços 

de jogos através da distribuição de software de jogos; 

aluguer de equipamento de jogos; serviços de jogos 

para dispositivos móveis; serviços de jogos em linha; 

serviços de jogos através da distribuição de software 

de jogos em l inha; organização de concursos de 

jogos em linha; organização e realização de jogos em 

linha; fornecimento de informações relacionadas com 

jogos em linha; serviços de jogos para telemóveis; 

fornecimento de jogos através de sítios na Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203739

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : Carl Kühne KG (GmbH & Co.)

  Endereç o : Kü h nehöfe 11 22761 Ha mbu rg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Frutas e vegetais em conserva, secos e 

cozinhados, geleias, doces (geleias), compotas, gelatina 

de fruta vermelha, comida pré-preparada em conserva, 

consistindo principalmente de carne, peixe, vegetais, 

f rutas, ovos, queijo, iogur te, queijo t ipo f resco, 

incluindo na classe 29; refeições consistindo sobretudo 

de vegetais preparadas, cozinhadas, processadas tal 

como rábano com fruta e/ou creme; puré de tomate; 

creme azedo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e amarelo, como se 

apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/203740

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : Carl Kühne KG (GmbH & Co.)

  Endereç o : Kü h nehöfe 11 22761 Ha mbu rg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sal de mesa, mostarda, vinagre, molhos 

(condimentos); especiarias, café; chá; chá gelado; 

açúcar, rebuçados (candy) para alimentos; nutrição 

líquida (não medicinal); farinha de soja; amido para 

a alimentação; sorvete; barras de sumo congelado, 

levedura; essências para alimentos; preparados para 

endurecer natas batidas; amaciadores de carne, para 

fins domésticos; bolas de massa recheadas de fruta ou 

carne.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e amarelo, como se 

apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/203741

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : Carl Kühne KG (GmbH & Co.)

  Endereç o : Kü h nehöfe 11 22761 Ha mbu rg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Frutas e vegetais em conserva, secos e 

cozinhados, geleias, doces (geleias), compotas, gelatina 

de fruta vermelha, comida pré-preparada em conserva, 

consistindo principalmente de carne, peixe, vegetais, 

f rutas, ovos, queijo, iogur te, queijo t ipo f resco, 

incluindo na classe 29; refeições consistindo sobretudo 
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de vegetais preparadas, cozinhadas, processadas tal 

como rábano com fruta e/ou creme; puré de tomate; 

creme azedo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e amarelo e preto, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/203742

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : Carl Kühne KG (GmbH & Co.)

  Endereç o : Kü h nehöfe 11 22761 Ha mbu rg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sal de mesa, mostarda, vinagre, molhos 

(condimentos); especiarias, café; chá; chá gelado; 

açúcar, rebuçados (candy) para alimentos; nutrição 

líquida (não medicinal); farinha de soja; amido para 

a alimentação; sorvete; barras de sumo congelado, 

levedura; essências para alimentos; preparados para 

endurecer natas batidas; amaciadores de carne, para 

fins domésticos; bolas de massa recheadas de fruta ou 

carne.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e amarelo e preto, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/203743

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 101 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203744

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 101 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203745

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 CHAN IOK FAI

  Endereço : 54 19/C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203746

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 CHOI MENG

  Endereço : 

1AZ

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203747

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : BX VESTUÁRIO LDA.

  Endereço : 49/C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203748

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : BX VESTUÁRIO LDA.

  Endereço : 49/C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203753

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

699-1 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203754

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

699-1 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203755

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

699-1 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203756

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

699-1 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203758

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : FRANZI 1864 S.r.l.

  Endereço : Via Domenico Mil lel ire 1, 09127 

Cagliari, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203761

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 MJN U.S. Holdings LLC

  Endereço : 47721-0001

2400

 2400 West Lloyd Expressway, Evansvil le, Indiana 

47721-0001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203762

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 MJN U.S. Holdings LLC

  Endereço : 47721-0001

2400

 2400 West Lloyd Expressway, Evansvil le, Indiana 

47721-0001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203763

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 MJN U.S. Holdings LLC

  Endereço : 47721-0001

2400

 2400 West Lloyd Expressway, Evansvil le, Indiana 

47721-0001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203774

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

 MJN U.S. Holdings LLC

  Endereço : 47721-0001

2400

 2400 West Lloyd Expressway, Evansvil le, Indiana 

47721-0001, USA

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203775

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : WATAMI CO., LTD.

  Endereço : 1-1-3 Haneda, Otaku, Tokyo 144-0043, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203776

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : WATAMI CO., LTD.

  Endereço : 1-1-3 Haneda, Otaku, Tokyo 144-0043, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203777

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66, 

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203778

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66, 

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203779

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66, 

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203780

[220]  Data de pedido : 2022/11/24

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 56-66, 

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203781

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 267 邨

3 T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203782

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 267 邨

3 T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

X

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203783

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 267 邨

3 T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203784

[220]  Data de pedido : 2022/11/25
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[730]  R e q u e r e nt e : C o m p a g n i e d e s M o nt r e s 

Longines, Franci l lon S.A. (Longines Watch Co. 

Francillon Ltd.)

  Endereç o : L es L ong i nes 8, 2610 St-I m ier, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software informático 

descarregáveis; software de aplicaç o.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203785

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : Blancpain SA (Blancpain Ltd) 

(Blancpain AG)

  Endereço : L e Rocher 12, 1348 L e Brassus, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software informático 

descarregáveis; software de aplicaç o.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203786

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : ETA SA Manufacture Horlogere 

Suisse

  E n d e r e ç o : S c h i l d-R u s t-S t r a s s e 17, 2540 

Grenchen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software informático 

descarregáveis; software de aplicaç o.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203788

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123 7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

L ED
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203789

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123 7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

L ED

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203790

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

 Liu Jiaxu

  Endereço : 

 Shanhaiguan Distr ict, Qinhuangdao City, Hebei 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203791

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

 Liu Jiaxu

  Endereço : 

 Shanhaiguan Distr ict, Qinhuangdao City, Hebei 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203792

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

 MAIN-TYPE TRADING CO., LTD.

  Endereço : 53 7 1

 1F., No.7, Ln.53, Dehe Rd., Yonghe Dist., New Taipei 

City 234, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203793

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New 

Jersey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicação de software informático 

descarregável com tecnologia de cadeia de blocos 

para utilização pelos produtores de carne de vaca para 

partilha segura de informação através da cadeia de 

fornecimento de carne de vaca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203794

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New 

Jersey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de aplicação de software 

on l i ne não desc a r regável ba seada na I nter net 

ut i l i zando tecnolog ia de cadeia de blocos para 

utilização pelos produtores de carne de vaca para 

partilha segura de informação através da cadeia de 

fornecimento de carne de vaca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203795

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New 

Jersey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicação de software informático 

descarregável com tecnologia de cadeia de blocos 

para utilização pelos produtores de carne de vaca para 

partilha segura de informação através da cadeia de 

fornecimento de carne de vaca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203796

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New 

Jersey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de aplicação de software 

on l i ne não desc a r regável ba seada na I nter net 

ut i l i zando tecnolog ia de cadeia de blocos para 

utilização pelos produtores de carne de vaca para 
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partilha segura de informação através da cadeia de 

fornecimento de carne de vaca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203797

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203798

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : Vaillant GmbH

  Endereço : Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203799

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : Vaillant GmbH

  Endereço : Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203800

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : Vaillant GmbH

  Endereço : Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203801

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1155

110

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203802

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1155

110

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203803

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28 5Ｂ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  C6 M16 Y88 K0,  C86 

M43 Y73 K0, 

[210]  N.º : N/203804

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28 5Ｂ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203806

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

 SZE TSZ HO

  Endereço : 6 3 4

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203807

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

 SZE TSZ HO

  Endereço : 6 3 4

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203808

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

 SZE TSZ HO

  Endereço : 6 3 4

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203809

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : 

 SZE TSZ HO

  Endereço : 6 3 4

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203812

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12A 20

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203816

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22

Ｌ

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203821

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22

Ｌ

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203822

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22

Ｌ

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203824

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Assistentes d ig ita is pessoais em 

forma de relógio de pulso; smartphones; capas para 

smartphones estojos para smartphones; correias 

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

telecomunicações correias para telemóveis; máquinas, 

aparelhos electrónicos e suas peças; discos compactos 

ROM [ingl.]; programas de jogos para máquinas de 

videojogos domésticos; circuitos eletrónicos e CD-

ROM gravados com programas para jogos portáteis 

com ecrãs de cristais líquidos; publicações electrónicas; 

bandas desenhadas electrónicas descarregáveis; 

filmes cinematográficos impressos; películas para 

diapositivos impressionados; molduras para filmes 

de diapositivos; metrónomos; circuitos electrónicos e 

CD-ROMs gravados com programas de desempenho 

automático para instrumentos musicais electrónicos; 

efeitos eléctricos e electrónicos para instrumentos 

musicais; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros 

de imagem descarregáveis discos de vídeo e cassetes de 

vídeo gravados; música, áudio e vídeo descarregáveis; 

ficheiros de vídeo e áudio descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203825

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[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; f itas de 

t inta; máquinas de f ixação 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 [artigos de escritório]; 

máquinas 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 cartão; artigos 

de papelaria; impressos; livros de banda desenhada; 

pinturas e obras caligráficas fotografias; suportes para 

fotografia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203826

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

Japan

  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 : 
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[210]  N.º : N/203827

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  S er v i ç o s : Fo r ne c i m ent o d e pub l i c a ç õ e s 

electrónicas; fornecimento on-line de tiras de banda 

desenhada, não descarregáveis; serviços de bibliotecas 

de referência de literatura e registos documentais; 

serviço de aluguer de livros; publicação de livros; 

produção e apresentação de gravações de áudio e 

vídeo e de imagens fixas e em movimento; organização 

e planeamento de f i lmes, espectáculos, peças de 

teatro ou espectáculos musicais; fornecimento de 

vídeos on-l ine, não descarregáveis; projecção de 

filmes cinematográficos ou produção e distribuição 

de filmes cinematográficos; fornecimento de vídeo 

utilizando a comunicação via internet e telemóveis; 

produção, apresentação ou distribuição de fi lmes 

d e a n i m a ç ão; for ne c i mento d e áu d io o n-l i ne; 

fornecimento de música on-line, não descarregável; 

apresentação de espetáculos ao v ivo; encenação 

e apresentação de peças de teatro; apresentação 

de espectáculos musicais; produção de programas 

de rádio ou televisão; planeamento e produção de 

programas de televisão animados; produção de filmes 

em videocassetes no domínio da educação, cultura, 

entretenimento ou desporto [que não são para filmes ou 

programas de televisão e que não são para publicidade 

ou publicidade]; organização, planeamento e direcção 

de competições desportivas; organização de eventos de 

entretenimento, excluindo filmes, espetáculos, peças 

de teatro, espectáculos musicais, desportos,corridas 

de cavalos, corridas de bicicleta, corridas de barco e 

corridas de automóveis; organização, planeamento 

e real ização de corridas de cavalos; organização, 

planeamento e direcção de corr idas de bicicleta; 

organização, planeamento e direcção de corridas 

de barco; organização, planeamento e realização de 

corridas de automóveis; fornecimento de instalações 

de diversão serviços de jogo fornecidos on-l ine a 

partir de uma rede de computadores; fornecimento de 

instalações para filmes, espetáculos, peças de teatro, 

música ou formação educacional; aluguer de máquinas 

e aparelhos c inematográf icos; a luguer de f i lmes 

cinematográficos aluguer de discos ou fitas magnéticas 

pré-gravadas de áudio; aluguer de fitas magnéticas 

gravadas com reg isto de imagens; rea l i zação de 

programas de rádio e televisão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203828

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : Rosie Outlook Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay I I, Road Town, Tortola, VG1110, 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203829

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : Rosie Outlook Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay I I, Road Town, Tortola, VG1110, 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : T
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销

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203830

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : Quantifeed HK Limited

  Endereço : Unit 120, 29/F, Tower 5, The Gateway, 

15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 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/203831

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : Quantifeed HK Limited

  Endereço : Unit 120, 29/F, Tower 5, The Gateway, 

15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203835

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203836

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203837

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

葜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203838

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  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/203843

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

17 105-7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203844

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

17 105-7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203845

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

 COM PA N H I A DE ENSI NO E PESQUISA EM 

CHINÊS GLOBAL CTR, LDA.

  Endereço : 335-341

11 V

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203846

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : 

 COM PA N H I A DE ENSI NO E PESQUISA EM 

CHINÊS GLOBAL CTR, LDA.

  Endereço : 335-341

11 V

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203847

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e peças estruturais para 

os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203848

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

 N FLORISTA LIMITADA

  Endereço : 92

I

 Alameda Dr. Carlos d Assumpção 92, Wan Yu Villas 

Ground Floor & Attici, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203849

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

 N FLORISTA LIMITADA

  Endereço : 92

I

 Alameda Dr. Carlos d Assumpção 92, Wan Yu Villas 

Ground Floor & Attici, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203850

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26-28

15 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 60 Y

100 K 40

[210]  N.º : N/203851

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26-28

15 A
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 60 Y

100 K 40

[210]  N.º : N/203853

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26-28

15 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 40 Y 90

K 0

 C 100 M 60 Y 100 K 40

[210]  N.º : N/203854

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26-28

15 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 40 Y 90

K 0

 C 100 M 60 Y 100 K 40

[210]  N.º : N/203856

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26-28

15 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 60 Y

100 K 40

[210]  N.º : N/203857

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26-28

15 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 60 Y

100 K 40

[210]  N.º : N/203859

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

 DAH CHONG HONG MACAU TOTAL SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT COMPANY LIMITED
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  Endereço : 693 12

A-D

 Avenida da Praia Grande, n.º 693, Edifíco Tai Wah, 

12.º andar, A-D, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 100 Y

100 K 100

[210]  N.º : N/203860

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

 DAH CHONG HONG MACAU TOTAL SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 693 12

A-D

 Avenida da Praia Grande, n.º 693, Edifíco Tai Wah, 

12.º andar, A-D, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 100 Y

100 K 100

[210]  N.º : N/203861

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

 DAH CHONG HONG MACAU TOTAL SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 693 12

A-D

 Avenida da Praia Grande, n.º 693, Edifíco Tai Wah, 

12.º andar, A-D, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 100 Y

100 K 100

[210]  N.º : N/203862

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

 DAH CHONG HONG MACAU TOTAL SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 693 12

A-D

 Avenida da Praia Grande, n.º 693, Edifíco Tai Wah, 

12.º andar, A-D, em Macau
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 100 Y

100 K 100

[210]  N.º : N/203863

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

 DAH CHONG HONG MACAU TOTAL SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 693 12

A-D

 Avenida da Praia Grande, n.º 693, Edifíco Tai Wah, 

12.º andar, A-D, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 100 Y

100 K 100

[210]  N.º : N/203864

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

 DAH CHONG HONG MACAU TOTAL SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 693 12

A-D

 Avenida da Praia Grande, n.º 693, Edifíco Tai Wah, 

12.º andar, A-D, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0 K

0

 C 0 M 73 Y 78 K 12

 C 86 M 43 Y 73 K 3

[210]  N.º : N/203865

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 
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 DAH CHONG HONG MACAU TOTAL SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 693 12

A-D

 Avenida da Praia Grande, n.º 693, Edifíco Tai Wah, 

12.º andar, A-D, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 100 Y

100 K 100

 C 86 M 43 Y 73 K 3

[210]  N.º : N/203867

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : The Ritz-Carlton Hotel Company, 

L.L.C.

  Endereço : 10400 Fernwood Road Bethesda, 

Maryland 20817, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de viagem; mochilas [com duas 

alças]; bolsas de transporte multiúsos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203868

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : The Ritz-Carlton Hotel Company, 

L.L.C.

  Endereço : 10400 Fernwood Road Bethesda, 

Maryland 20817, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Animais de brincar de peluche; tendas 

para brincar; peluches [brinquedos]; brinquedos e 

jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203869

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : The Ritz-Carlton Hotel Company, 

L.L.C.

  Endereço : 10400 Fernwood Road Bethesda, 

Maryland 20817, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel; serviços de hotel 

para cr ianças e famí l ias; serviços de alojamento 

temporário; serviços de restaurante, catering, bar e 

lounge ; fornecimento de instalações de uso geral 

para reuniões, conferências e exposições; fornecimento 

de insta lações para banquetes e eventos socia is 

para ocasiões especiais; serviços de reservas para 

alojamento em hotéis para terceiros; fornecimento de 

reservas, marcações e busca de alojamento temporário 

via Internet; fornecimento de um website interativo 

online com alojamento temporário; serviços de hotel 

com programas de prémios de incentivo; serviços de 

infantários para famílias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203871

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203872

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203873

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e peças estruturais para 

os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203874

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e peças estruturais para 

os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203875

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

 CHEONG KIN CHONG

  Endereço : 4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203876

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

 CHEONG KIN CHONG

  Endereço : 4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203877

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : 

 CHEONG KIN CHONG

  Endereço : 4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203898

[220]  Data de pedido : 2022/11/29

[730]  Requerente : Br it i sh A mer ican Tobacco 

(Brands) Limited

  Endereç o : Globe House, 4 Temple Plac e, 

London, WC2R 2PG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto 

ou manufacturado; produtos derivados de tabaco; 

sucedâneos de tabaco (sem ser para uso medicinal); 

charutos; cigarrilhas; isqueiros para cigarros para 

fumadores; isqueiros para charutos para fumadores; 

fósforos; artigos para fumadores; mortalhas para 

cigarros; tubos de cigarros; f i ltros para cigarros; 

aparelhos de bolso para enrolar cigarros; máquinas 

manuseadas manualmente para injectar tabaco 

em tubos de papel; cigarros eletrónicos; cartuchos 

para cigarros electrónicos; l íquidos para cigarros 

electrónicos; produtos de tabaco para serem aquecidos; 

dispositivos e peças para dispositivos para aquecer 

tabaco; substitutos de tabaco para fins de inalação; 

cigarros contendo substitutos de tabaco; cigarreiras; 

c a i xa s pa ra c iga r ros; snu s c om t abac o [t abac o 

humedecido para chupar]; rapé com tabaco; snus sem 

tabaco; rapé sem tabaco; bolsas de nicotina sem tabaco 

para uso oral [sem ser para uso medicinal].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203900

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

 CHE TONG

  Endereço : 8

29D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203901

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 揸 431-487

12H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 87 M 32 Y 67

K 16

 C 3 M 32 Y 84 K 0

[210]  N.º : N/203902

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 揸 431-487

12H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : C 87 M 32 Y 67

K 16

 C 3 M 32 Y 84 K 0

[210]  N.º : N/203903

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 揸 431-487

12H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 87 M 32 Y 67

K 16

 C 3 M 32 Y 84 K 0

[210]  N.º : N/203904

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 揸 431-487

12H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 87 M 32 Y 67

K 16

 C 3 M 32 Y 84 K 0

[210]  N.º : N/203905

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

resorts  e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes self-service , 

restaurantes hot pot , restaurantes de grelhados, 

cantinas, snack-bars , bares de sashimi  e de 

sushi , balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

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

provisão de alimentos e bebidas para dine in , para 

take away  e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de 

reunião.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, azul.

[210]  N.º : N/203908

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203909

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203910

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203911

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203912

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203913

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 7 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203914

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 7 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203915

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 7 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203916

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 7 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203917

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 7 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203918

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 7 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203919

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : Fortis Limited

  Endereço : 67

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203920

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 201

6 2 2077

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/203921

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  Requerente : Perry Jevon Philbert

  Endereço : Governador Nobre de Carvalho One 

Gran Tai Block 4 15P Taipa Macau

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : P ubl ic idade; gestão de negóc ios 

comerciais; administração comercial; trabalhos de 

escritório.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul-amarelo, 

verde, branco, preto, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/203928

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  R e q u e r e n t e :  H O N B O H O N G KO N G 

LIMITED

  Endereço : 17

702

 Rm 702 Shun Fat Ind Bldg 17 Wang Hoi Rd Kowloon 

Bay Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203931

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  R e q u e r e n t e :  H O N B O H O N G KO N G 

LIMITED

  Endereço : 17

702

 Rm 702 Shun Fat Ind Bldg 17 Wang Hoi Rd Kowloon 

Bay Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203934

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  R e q u e r e n t e :  H O N B O H O N G KO N G 

LIMITED

  Endereço : 17

702

 Rm 702 Shun Fat Ind Bldg 17 Wang Hoi Rd Kowloon 

Bay Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203937

[220]  Data de pedido : 2022/11/30

[730]  R e q u e r e n t e :  H O N B O H O N G KO N G 

LIMITED

  Endereço : 17

702

 Rm 702 Shun Fat Ind Bldg 17 Wang Hoi Rd Kowloon 

Bay Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular Classe

N/185941 2022/12/19 2022/12/19 JCR 09

N/185942 2022/12/19 2022/12/19 JCR 25

N/187823 2022/12/19 2022/12/19 Lemon Inc. 09

N/187824 2022/12/19 2022/12/19 Lemon Inc. 35

N/187825 2022/12/19 2022/12/19 Lemon Inc. 36

N/187826 2022/12/19 2022/12/19 Lemon Inc. 38

N/187827 2022/12/19 2022/12/19 Lemon Inc. 41

N/187828 2022/12/19 2022/12/19 Lemon Inc. 42

N/187829 2022/12/19 2022/12/19 Lemon Inc. 45

N/191139 2022/12/19 2022/12/19 25

N/192518 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 09

N/192519 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 28

N/192520 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 35

N/192522 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 38

N/192523 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 41

N/192524 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 42

N/192525 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 45

N/192580 2022/12/19 2022/12/19 19

N/192581 2022/12/19 2022/12/19 19

N/194898 2022/12/19 2022/12/19 29

N/194899 2022/12/19 2022/12/19 29

N/195405 2022/12/19 2022/12/19

TIME USA, LLC

16

N/195406 2022/12/19 2022/12/19

TIME USA, LLC

41
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N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular Classe

N/195581 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 09

N/195582 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 28

N/195583 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 35

N/195585 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 38

N/195586 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 41

N/195587 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 42

N/195588 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 45

N/195654 2022/12/19 2022/12/19

TIME USA, LLC

16

N/195655 2022/12/19 2022/12/19

TIME USA, LLC

41

N/196092 2022/12/19 2022/12/19 Amplify Health Assets Pte. Limited 09

N/196093 2022/12/19 2022/12/19 Amplify Health Assets Pte. Limited 35

N/196094 2022/12/19 2022/12/19 Amplify Health Assets Pte. Limited 36

N/196095 2022/12/19 2022/12/19 Amplify Health Assets Pte. Limited 38

N/196096 2022/12/19 2022/12/19 Amplify Health Assets Pte. Limited 41

N/196097 2022/12/19 2022/12/19 Amplify Health Assets Pte. Limited 42

N/196098 2022/12/19 2022/12/19 Amplify Health Assets Pte. Limited 44

N/196224 2022/12/19 2022/12/19 09

N/196472 2022/12/19 2022/12/19 ( )

Ennismore Hotel Management UK Limited

36

N/197004 2022/12/19 2022/12/19 ( )

Ennismore Hotel Management UK Limited

43

N/197005 2022/12/19 2022/12/19 ( )

Ennismore Hotel Management UK Limited

43

N/197138 2022/12/19 2022/12/19

TINWIN INTERNATIONAL CATERING LIMITED

16

N/197139 2022/12/19 2022/12/19

TINWIN INTERNATIONAL CATERING LIMITED

32

N/197235 2022/12/19 2022/12/19

Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

06

N/197236 2022/12/19 2022/12/19

Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

14

N/197237 2022/12/19 2022/12/19

Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

18

N/197238 2022/12/19 2022/12/19

Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

20

N/197239 2022/12/19 2022/12/19

Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

21

N/197240 2022/12/19 2022/12/19

Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

25

N/197241 2022/12/19 2022/12/19

Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

28
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N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular Classe

N/197242 2022/12/19 2022/12/19

Guangzhou Saishiti Brand Management Co., Ltd.

35

N/197294 2022/12/19 2022/12/19

Guangzhou Stars Pulse Co.,Ltd. 

03

N/197295 2022/12/19 2022/12/19

Guangzhou Stars Pulse Co.,Ltd. 

09

N/197296 2022/12/19 2022/12/19

Guangzhou Stars Pulse Co.,Ltd. 

21

N/197569 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 09

N/197571 2022/12/19 2022/12/19 Meta Platforms, Inc. 42

N/197658 2022/12/19 2022/12/19 03

N/197853 2022/12/19 2022/12/19 NEFT Global, Inc. 25

N/197854 2022/12/19 2022/12/19 NEFT Global, Inc. 33

N/198103 2022/12/19 2022/12/19 LA NORMANDISE 31

N/198183 2022/12/19 2022/12/19 HYUNDAI MOTOR COMPANY 28

N/198184 2022/12/19 2022/12/19 HYUNDAI MOTOR COMPANY 28

N/198185 2022/12/19 2022/12/19 HYUNDAI MOTOR COMPANY 28

N/198459 2022/12/19 2022/12/19

Blockchain Game Partners, Inc.

09

N/198718 2022/12/19 2022/12/19 GRYPH FRONTIER PTE. LTD. 09

N/198719 2022/12/19 2022/12/19 GRYPH FRONTIER PTE. LTD. 41

N/198720 2022/12/19 2022/12/19 GRYPH FRONTIER PTE. LTD. 09

N/198721 2022/12/19 2022/12/19 GRYPH FRONTIER PTE. LTD. 41

N/198763 2022/12/19 2022/12/19

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/198764 2022/12/19 2022/12/19

TENCENT HOLDINGS LIMITED

16

N/198765 2022/12/19 2022/12/19

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/198766 2022/12/19 2022/12/19

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/198767 2022/12/19 2022/12/19

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/198773 2022/12/19 2022/12/19

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/198774 2022/12/19 2022/12/19

TENCENT HOLDINGS LIMITED

16

N/198775 2022/12/19 2022/12/19

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/198776 2022/12/19 2022/12/19

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/198882 2022/12/19 2022/12/19 Starbucks Corporation 07

N/198883 2022/12/19 2022/12/19 Starbucks Corporation 11
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N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular Classe

N/198976 2022/12/19 2022/12/19

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/198977 2022/12/19 2022/12/19

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/198978 2022/12/19 2022/12/19

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/198979 2022/12/19 2022/12/19

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/199017 2022/12/19 2022/12/19 Hyundai Motor Company 09

N/199018 2022/12/19 2022/12/19 Hyundai Motor Company 12

N/199019 2022/12/19 2022/12/19 Hyundai Motor Company 35

N/199020 2022/12/19 2022/12/19 Hyundai Motor Company 37

N/199021 2022/12/19 2022/12/19 Hyundai Motor Company 42

N/199023 2022/12/19 2022/12/19 Hyundai Motor Company 12

N/199025 2022/12/19 2022/12/19 Hyundai Motor Company 37

N/199026 2022/12/19 2022/12/19 Hyundai Motor Company 42

N/199028 2022/12/19 2022/12/19 Hyundai Motor Company 12

N/199030 2022/12/19 2022/12/19 Hyundai Motor Company 37

N/199031 2022/12/19 2022/12/19 Hyundai Motor Company 42

N/199218 2022/12/19 2022/12/19 “Dr. Martens” International Trading GmbH

“Dr. Maertens” Marketing GmbH

09

N/199219 2022/12/19 2022/12/19 “Dr. Martens” International Trading GmbH

“Dr. Maertens” Marketing GmbH

35

N/199257 2022/12/19 2022/12/19 PHUC LONG HERITAGE CORPORATION 30

N/199258 2022/12/19 2022/12/19 PHUC LONG HERITAGE CORPORATION 35

N/199259 2022/12/19 2022/12/19 PHUC LONG HERITAGE CORPORATION 43

N/199326 2022/12/19 2022/12/19 栄

Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei Tecmo 

Games)

09

N/199380 2022/12/19 2022/12/19 14

N/199381 2022/12/19 2022/12/19 18

N/199382 2022/12/19 2022/12/19 25

N/199383 2022/12/19 2022/12/19 30

N/199384 2022/12/19 2022/12/19 40

N/199434 2022/12/19 2022/12/19 42

N/199460 2022/12/19 2022/12/19 18

N/199461 2022/12/19 2022/12/19 18

N/199514 2022/12/19 2022/12/19

Best World International Limited

35

N/199528 2022/12/19 2022/12/19

Morfin Holdings Limited

35
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N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular Classe

N/199529 2022/12/19 2022/12/19

Morfin Holdings Limited

36

N/199530 2022/12/19 2022/12/19

Morfin Holdings Limited

42

N/199531 2022/12/19 2022/12/19

Morfin Holdings Limited

35

N/199532 2022/12/19 2022/12/19

Morfin Holdings Limited

36

N/199533 2022/12/19 2022/12/19

Morfin Holdings Limited

42

N/199549 2022/12/19 2022/12/19

SIG TECHNOLOGY AG

16

N/199550 2022/12/19 2022/12/19

SIG TECHNOLOGY AG

20

N/199701 2022/12/19 2022/12/19 Parfums Christian Dior 03

N/199704 2022/12/19 2022/12/19 HOWARD JOHNSON INTERNATIONAL, INC. 43

N/199819 2022/12/19 2022/12/19 JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE 38

N/199820 2022/12/19 2022/12/19 JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE 41

N/199858 2022/12/19 2022/12/19 16

N/199859 2022/12/19 2022/12/19 16

N/199873 2022/12/19 2022/12/19 CHANEL 25

N/199874 2022/12/19 2022/12/19 CHANEL 37

N/199875 2022/12/19 2022/12/19 CHANEL 40

N/199881 2022/12/19 2022/12/19 01

N/199882 2022/12/19 2022/12/19 38

N/199883 2022/12/19 2022/12/19 41

N/199884 2022/12/19 2022/12/19 38

N/199885 2022/12/19 2022/12/19 41

N/199886 2022/12/19 2022/12/19 38

N/199887 2022/12/19 2022/12/19 41

N/199889 2022/12/19 2022/12/19 35

N/199890 2022/12/19 2022/12/19 43

N/199891 2022/12/19 2022/12/19 30

N/199897 2022/12/19 2022/12/19 29

N/199898 2022/12/19 2022/12/19 30

N/199899 2022/12/19 2022/12/19 32

N/199900 2022/12/19 2022/12/19 33

N/199901 2022/12/19 2022/12/19 35

N/199902 2022/12/19 2022/12/19 09

N/199906 2022/12/19 2022/12/19 32

N/199907 2022/12/19 2022/12/19 32
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N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular Classe

N/199908 2022/12/19 2022/12/19 32

N/199911 2022/12/19 2022/12/19 Monster Energy Company 30

N/199912 2022/12/19 2022/12/19 Monster Energy Company 32

N/199914 2022/12/19 2022/12/19 35

N/199918 2022/12/19 2022/12/19 35

N/199919 2022/12/19 2022/12/19 35

N/199921 2022/12/19 2022/12/19 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

07

N/199922 2022/12/19 2022/12/19 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

09

N/199923 2022/12/19 2022/12/19 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/199924 2022/12/19 2022/12/19 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

35

N/199925 2022/12/19 2022/12/19 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 09

N/199926 2022/12/19 2022/12/19 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 18

N/199927 2022/12/19 2022/12/19 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 25

N/199928 2022/12/19 2022/12/19 29

N/199929 2022/12/19 2022/12/19 29

N/199930 2022/12/19 2022/12/19 29

N/199931 2022/12/19 2022/12/19 09

N/199932 2022/12/19 2022/12/19 14

N/199933 2022/12/19 2022/12/19 16

N/199934 2022/12/19 2022/12/19 18

N/199935 2022/12/19 2022/12/19 20

N/199936 2022/12/19 2022/12/19 21

N/199937 2022/12/19 2022/12/19 24

N/199938 2022/12/19 2022/12/19 25

N/199939 2022/12/19 2022/12/19 26

N/199940 2022/12/19 2022/12/19 28

N/199941 2022/12/19 2022/12/19 35

N/199942 2022/12/19 2022/12/19 43

N/199943 2022/12/19 2022/12/19 09

N/199944 2022/12/19 2022/12/19 14

N/199945 2022/12/19 2022/12/19 16

N/199946 2022/12/19 2022/12/19 18

N/199947 2022/12/19 2022/12/19 20

N/199948 2022/12/19 2022/12/19 21

N/199949 2022/12/19 2022/12/19 24

N/199950 2022/12/19 2022/12/19 25
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N/199951 2022/12/19 2022/12/19 26

N/199952 2022/12/19 2022/12/19 28

N/199953 2022/12/19 2022/12/19 35

N/199954 2022/12/19 2022/12/19 43

N/199955 2022/12/19 2022/12/19 09

N/199956 2022/12/19 2022/12/19 14

N/199957 2022/12/19 2022/12/19 16

N/199958 2022/12/19 2022/12/19 18

N/199959 2022/12/19 2022/12/19 20

N/199960 2022/12/19 2022/12/19 21

N/199961 2022/12/19 2022/12/19 24

N/199962 2022/12/19 2022/12/19 25

N/199963 2022/12/19 2022/12/19 26

N/199964 2022/12/19 2022/12/19 28

N/199965 2022/12/19 2022/12/19 35

N/199966 2022/12/19 2022/12/19 43

N/199967 2022/12/19 2022/12/19 09

N/199968 2022/12/19 2022/12/19 14

N/199969 2022/12/19 2022/12/19 16

N/199970 2022/12/19 2022/12/19 18

N/199971 2022/12/19 2022/12/19 20

N/199972 2022/12/19 2022/12/19 21

N/199973 2022/12/19 2022/12/19 24

N/199974 2022/12/19 2022/12/19 25

N/199975 2022/12/19 2022/12/19 26

N/199976 2022/12/19 2022/12/19 28

N/199977 2022/12/19 2022/12/19 35

N/199978 2022/12/19 2022/12/19 43

N/199979 2022/12/19 2022/12/19 09

N/199980 2022/12/19 2022/12/19 14

N/199981 2022/12/19 2022/12/19 16

N/199982 2022/12/19 2022/12/19 18

N/199983 2022/12/19 2022/12/19 20

N/199984 2022/12/19 2022/12/19 21

N/199985 2022/12/19 2022/12/19 24

N/199986 2022/12/19 2022/12/19 25

N/199987 2022/12/19 2022/12/19 26

N/199988 2022/12/19 2022/12/19 28

N/199989 2022/12/19 2022/12/19 35

N/199990 2022/12/19 2022/12/19 43
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N/199991 2022/12/19 2022/12/19 MISSONI S.P.A. 14

N/199992 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

08

N/199993 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

09

N/199994 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

11

N/199995 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

14

N/199996 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

16

N/199997 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

18

N/199998 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

20

N/199999 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

21

N/200000 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

25

N/200001 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

28

N/200002 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

30

N/200003 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

35

N/200004 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

40

N/200005 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

41

N/200006 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

42

N/200007 2022/12/19 2022/12/19

CHAN SOCK FUN

43

N/200009 2022/12/19 2022/12/19 29

N/200010 2022/12/19 2022/12/19 30

N/200011 2022/12/19 2022/12/19 31

N/200012 2022/12/19 2022/12/19 29

N/200013 2022/12/19 2022/12/19 30

N/200014 2022/12/19 2022/12/19 31

N/200015 2022/12/19 2022/12/19 Charlotte Tilbury TM Limited 03

N/200016 2022/12/19 2022/12/19 07

N/200017 2022/12/19 2022/12/19 09

N/200022 2022/12/19 2022/12/19 34
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N/200024 2022/12/19 2022/12/19 NANOSYSTEMS S.R.L. 09

N/200025 2022/12/19 2022/12/19 NANOSYSTEMS S.R.L. 38

N/200026 2022/12/19 2022/12/19 NANOSYSTEMS S.R.L. 42

N/200028 2022/12/19 2022/12/19

Akoni Fashion Limited

25

N/200029 2022/12/19 2022/12/19

Akoni Fashion Limited

35

N/200030 2022/12/19 2022/12/19

Akoni Fashion Limited

25

N/200031 2022/12/19 2022/12/19

Akoni Fashion Limited

35

N/200034 2022/12/19 2022/12/19 UNILIN B.V. 19

N/200035 2022/12/19 2022/12/19 UNILIN B.V. 27

N/200036 2022/12/19 2022/12/19 UNILIN B.V. 19

N/200037 2022/12/19 2022/12/19 UNILIN B.V. 27

N/200038 2022/12/19 2022/12/19 UNILIN B.V. 19

N/200039 2022/12/19 2022/12/19 UNILIN B.V. 27

N/200041 2022/12/19 2022/12/19 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 09

N/200042 2022/12/19 2022/12/19 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 30

N/200043 2022/12/19 2022/12/19 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 35

N/200045 2022/12/19 2022/12/19 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/200046 2022/12/19 2022/12/19

SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LIMITED

16

N/200047 2022/12/19 2022/12/19

SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LIMITED

21

N/200048 2022/12/19 2022/12/19

SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LIMITED

35

N/200049 2022/12/19 2022/12/19

SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LIMITED

43

N/200050 2022/12/19 2022/12/19

SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LIMITED

16

N/200051 2022/12/19 2022/12/19

SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LIMITED

18

N/200052 2022/12/19 2022/12/19

SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LIMITED

35

N/200053 2022/12/19 2022/12/19

SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LIMITED

39

N/200054 2022/12/19 2022/12/19

SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LIMITED

43

N/200057 2022/12/19 2022/12/19 AIA Company Limited 36

N/200058 2022/12/19 2022/12/19 AIA Company Limited 38

N/200060 2022/12/19 2022/12/19 AIA Company Limited 42
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N/200061 2022/12/19 2022/12/19 AIA Company Limited 44

N/200062 2022/12/19 2022/12/19

9 ESSONCE LTD.

14

N/200063 2022/12/19 2022/12/19

9 ESSONCE LTD.

25

N/200064 2022/12/19 2022/12/19

9 ESSONCE LTD.

35

N/200065 2022/12/19 2022/12/19

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT LIMITED

41

N/200066 2022/12/19 2022/12/19

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT LIMITED

41

N/200067 2022/12/19 2022/12/19 09

N/200068 2022/12/19 2022/12/19 41

N/200077 2022/12/19 2022/12/19 43

N/200078 2022/12/19 2022/12/19

Shopline Holdings Limited

09

N/200079 2022/12/19 2022/12/19

Shopline Holdings Limited

35

N/200080 2022/12/19 2022/12/19

Shopline Holdings Limited

42

N/200090 2022/12/19 2022/12/19 Companhia de Electricidade de Macau, CEM S.A. 39

N/200091 2022/12/19 2022/12/19 Companhia de Electricidade de Macau, CEM S.A. 39

N/200093 2022/12/19 2022/12/19 Fenty Skin LLC 03

N/200094 2022/12/19 2022/12/19 Fenty Skin LLC 03

N/200095 2022/12/19 2022/12/19 Fenty Skin LLC 03

N/200096 2022/12/19 2022/12/19 16

N/200097 2022/12/19 2022/12/19 25

N/200098 2022/12/19 2022/12/19 35

N/200099 2022/12/19 2022/12/19 42

N/200100 2022/12/19 2022/12/19 16

N/200101 2022/12/19 2022/12/19 25

N/200102 2022/12/19 2022/12/19 35

N/200103 2022/12/19 2022/12/19 42

N/200104 2022/12/19 2022/12/19 16

N/200105 2022/12/19 2022/12/19 25

N/200106 2022/12/19 2022/12/19 35

N/200107 2022/12/19 2022/12/19 42

N/200108 2022/12/19 2022/12/19 Las Vegas Sands Corp. 35

N/200109 2022/12/19 2022/12/19 Las Vegas Sands Corp. 43
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N/200110 2022/12/19 2022/12/19 E. & J. GALLO WINERY 33

N/200111 2022/12/19 2022/12/19 E. & J. GALLO WINERY 33

N/200112 2022/12/19 2022/12/19 E. & J. GALLO WINERY 33

N/200113 2022/12/19 2022/12/19 E. & J. GALLO WINERY 33

N/200114 2022/12/19 2022/12/19 E. & J. GALLO WINERY 33

N/200125 2022/12/19 2022/12/19 08

N/200126 2022/12/19 2022/12/19 Islestarr Holdings Limited 03

N/200128 2022/12/19 2022/12/19 Islestarr Holdings Limited 03

N/200129 2022/12/19 2022/12/19 35

N/200130 2022/12/19 2022/12/19 43

N/200141 2022/12/19 2022/12/19 Nintendo Co., Ltd. 09

N/200142 2022/12/19 2022/12/19 Nintendo Co., Ltd. 28

N/200143 2022/12/19 2022/12/19 Nintendo Co., Ltd. 09

N/200144 2022/12/19 2022/12/19 Nintendo Co., Ltd. 28

N/200152 2022/12/19 2022/12/19 LORO PIANA S.p.A. 23

N/200153 2022/12/19 2022/12/19 LORO PIANA S.p.A. 24

N/200154 2022/12/19 2022/12/19 LORO PIANA S.p.A. 25

N/200157 2022/12/19 2022/12/19 MRO MaryRuth, LLC 03

N/200158 2022/12/19 2022/12/19 MRO MaryRuth, LLC 05

N/200159 2022/12/19 2022/12/19 MRO MaryRuth, LLC 03

N/200160 2022/12/19 2022/12/19 MRO MaryRuth, LLC 05

N/200161 2022/12/19 2022/12/19 Bristol-Myers Squibb Company 05

N/200165 2022/12/19 2022/12/19 07

N/200166 2022/12/19 2022/12/19 Fenty Beauty LLC 03

N/200167 2022/12/19 2022/12/19 Fenty Beauty LLC 03

N/200168 2022/12/19 2022/12/19 Fenty Beauty LLC 03

N/200171 2022/12/19 2022/12/19 SF INVESTMENTS, INC. 29

N/200172 2022/12/19 2022/12/19 SF INVESTMENTS, INC. 30

N/200194 2022/12/19 2022/12/19 BEAM SUNTORY UK LIMITED 33

N/200214 2022/12/19 2022/12/19 03

N/200215 2022/12/19 2022/12/19 35

N/200216 2022/12/19 2022/12/19 44

N/200223 2022/12/19 2022/12/19 29

N/200224 2022/12/19 2022/12/19 44

N/200226 2022/12/19 2022/12/19 XU KEVIN 43

N/200229 2022/12/19 2022/12/19 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 09

N/200230 2022/12/19 2022/12/19 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 18

N/200231 2022/12/19 2022/12/19 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 24

N/200232 2022/12/19 2022/12/19 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 25

N/200233 2022/12/19 2022/12/19 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 28
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N/200234 2022/12/19 2022/12/19 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 35

N/200235 2022/12/19 2022/12/19 ISA TANTEC 18

N/200236 2022/12/19 2022/12/19 Lemon Inc. 09

N/200237 2022/12/19 2022/12/19 Lemon Inc. 41

N/200238 2022/12/19 2022/12/19 Lemon Inc. 42

N/200239 2022/12/19 2022/12/19 TCL 07

N/200240 2022/12/19 2022/12/19 TCL 09

N/200241 2022/12/19 2022/12/19 TCL 11

N/200243 2022/12/19 2022/12/19

MACAU IENG NAM LIMITED

35

N/200244 2022/12/19 2022/12/19

MACAU IENG NAM LIMITED

35

N/200245 2022/12/19 2022/12/19

MACAU IENG NAM LIMITED

35

N/200252 2022/12/19 2022/12/19 Albion Co., Ltd. 01

N/200253 2022/12/19 2022/12/19 Albion Co., Ltd. 03

N/200254 2022/12/19 2022/12/19 34

N/200261 2022/12/19 2022/12/19

COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL 

WENG FU, LIMITADA

43

N/200265 2022/12/19 2022/12/19

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

41

N/200267 2022/12/19 2022/12/19 Ocean Games Pte. Ltd. 09

N/200268 2022/12/19 2022/12/19 Ocean Games Pte. Ltd. 16

N/200269 2022/12/19 2022/12/19 Ocean Games Pte. Ltd. 28

N/200270 2022/12/19 2022/12/19 Ocean Games Pte. Ltd. 35

N/200271 2022/12/19 2022/12/19 Ocean Games Pte. Ltd. 38

N/200272 2022/12/19 2022/12/19 Ocean Games Pte. Ltd. 41

N/200273 2022/12/19 2022/12/19 Ocean Games Pte. Ltd. 42

N/200274 2022/12/19 2022/12/19 Ocean Games Pte. Ltd. 45

N/200277 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

35

N/200278 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

36

N/200279 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

41

N/200280 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

43

N/200281 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

44

N/200282 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

35
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N/200283 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

36

N/200284 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

41

N/200285 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

43

N/200286 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

44

N/200287 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

35

N/200288 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

36

N/200289 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

41

N/200290 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

43

N/200291 2022/12/19 2022/12/19

DFP CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

44

N/200293 2022/12/19 2022/12/19 Albion Co., Ltd. 03

N/200294 2022/12/19 2022/12/19 Albion Co., Ltd. 21

N/200296 2022/12/19 2022/12/19 HYUNDAI MOTOR COMPANY 10

N/200298 2022/12/19 2022/12/19 HYUNDAI MOTOR COMPANY 39

N/200300 2022/12/19 2022/12/19 HYUNDAI MOTOR COMPANY 10

N/200302 2022/12/19 2022/12/19 HYUNDAI MOTOR COMPANY 39

N/200304 2022/12/19 2022/12/19 HYUNDAI MOTOR COMPANY 10

N/200306 2022/12/19 2022/12/19 HYUNDAI MOTOR COMPANY 39

N/200307 2022/12/19 2022/12/19 JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD. 03

N/200308 2022/12/19 2022/12/19 JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD. 03

N/200309 2022/12/19 2022/12/19 JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD. 01

N/200314 2022/12/19 2022/12/19 06

N/200315 2022/12/19 2022/12/19 11

N/200318 2022/12/19 2022/12/19

Jiongnan Lin

34

N/200319 2022/12/19 2022/12/19

Jiongnan Lin

34

N/200320 2022/12/19 2022/12/19

Jiongnan Lin

34

N/200321 2022/12/19 2022/12/19

Jiongnan Lin

34

N/200322 2022/12/19 2022/12/19

Jiongnan Lin

34

N/200323 2022/12/19 2022/12/19

Jiongnan Lin

34
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N/200325 2022/12/19 2022/12/19 SG Gaming, Inc. 09

N/200329 2022/12/19 2022/12/19 30

N/200330 2022/12/19 2022/12/19 30

N/200333 2022/12/19 2022/12/19 Unilever IP Holdings B.V. 30

N/200334 2022/12/19 2022/12/19 Unilever IP Holdings B.V. 30

N/200335 2022/12/19 2022/12/19 Unilever IP Holdings B.V. 30

N/200336 2022/12/19 2022/12/19 Unilever IP Holdings B.V. 30

N/200337 2022/12/19 2022/12/19 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/200343 2022/12/19 2022/12/19 Colgate-Palmolive Company 21

N/200345 2022/12/19 2022/12/19 17

N/200346 2022/12/19 2022/12/19 09

N/200347 2022/12/19 2022/12/19 09

N/200348 2022/12/19 2022/12/19 12

N/200349 2022/12/19 2022/12/19 30

N/200350 2022/12/19 2022/12/19 09

N/200351 2022/12/19 2022/12/19 42

N/200352 2022/12/19 2022/12/19 42

N/200353 2022/12/19 2022/12/19 42

N/200354 2022/12/19 2022/12/19 35

N/200355 2022/12/19 2022/12/19 42

N/200356 2022/12/19 2022/12/19

MACAU FOSFENES TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/200357 2022/12/19 2022/12/19

MACAU FOSFENES TECHNOLOGY CO., LTD.

42

N/200360 2022/12/19 2022/12/19 32

N/200362 2022/12/19 2022/12/19 32

N/200364 2022/12/19 2022/12/19 Starbucks Corporation 30

N/200365 2022/12/19 2022/12/19 Starbucks Corporation 32

N/200366 2022/12/19 2022/12/19 Unilever IP Holdings B.V. 30

N/200367 2022/12/19 2022/12/19 Unilever IP Holdings B.V. 30

N/200368 2022/12/19 2022/12/19 KABUSHIKI KAISHA MARUKAN (MARUKAN CO., LTD.) 11

N/200369 2022/12/19 2022/12/19 KABUSHIKI KAISHA MARUKAN (MARUKAN CO., LTD.) 19

N/200370 2022/12/19 2022/12/19 KABUSHIKI KAISHA MARUKAN (MARUKAN CO., LTD.) 21

N/200371 2022/12/19 2022/12/19 KIOXIA Corporation 09

N/200373 2022/12/19 2022/12/19 H & M Hennes & Mauritz AB 03

N/200374 2022/12/19 2022/12/19 H & M Hennes & Mauritz AB 08

N/200375 2022/12/19 2022/12/19 H & M Hennes & Mauritz AB 18

N/200376 2022/12/19 2022/12/19 H & M Hennes & Mauritz AB 21

N/200377 2022/12/19 2022/12/19 42
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N/200378 2022/12/19 2022/12/19 44

N/200379 2022/12/19 2022/12/19 42

N/200380 2022/12/19 2022/12/19 44

N/200381 2022/12/19 2022/12/19 19

N/200382 2022/12/19 2022/12/19 08

N/200383 2022/12/19 2022/12/19 21

N/200400 2022/12/19 2022/12/19 20

N/200406 2022/12/19 2022/12/19 MICROS Systems, Inc. 42

N/200407 2022/12/19 2022/12/19 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/200408 2022/12/19 2022/12/19 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/200410 2022/12/19 2022/12/19 Allergan, Inc. 05

N/200411 2022/12/19 2022/12/19 Allergan, Inc. 05

N/200412 2022/12/19 2022/12/19 Allergan, Inc. 05

N/200414 2022/12/19 2022/12/19 38

N/200442 2022/12/19 2022/12/19

I-BUY GLOBAL LIMITED

35

N/200443 2022/12/19 2022/12/19 Faron Pharmaceuticals Oy 05

N/200444 2022/12/19 2022/12/19 Faron Pharmaceuticals Oy 05

N/200450 2022/12/19 2022/12/19

Hangzhou YueWei Household Co., LTD.

21

N/200452 2022/12/19 2022/12/19

Greater Bay Area Union Limited

41

N/200457 2022/12/19 2022/12/19

Fujian Dabaisha Information Technology Co., Ltd.

25

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/137008 2022/12/23 C.I.R. General Agency 

Limited

43 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/137009 2022/12/23 C.I.R. General Agency 

Limited

43 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/188262 2022/12/23

HUANG WANTING

43 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

c) do n.º 1 do art.º 9.º
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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/190034 2022/12/23 32 214 2 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

N.º
Data de 

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/200789 2022/12/23 MARY JANE ONG 03 9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º.

續期

Renovação

N.º

P/001912

(1816-M)

P/002660

(2556-M)

P/003018

(2913-M)

P/003020

(2915-M)

P/003386

(3257-M)

P/003389

(3260-M)

P/004915

(4777-M)

P/005483

(5341-M)

P/005619

(5477-M)

P/011694

(11621-M)

P/011695

(11622-M)

N/008122 N/008124 N/008536

N/008545 N/008554 N/008664 N/008665 N/008666 N/008720 N/008733

N/008734 N/008735 N/008736 N/008737 N/008738 N/008739 N/008740

N/008908 N/008909 N/009029 N/009293 N/009294 N/009373 N/029501

N/029503 N/031952 N/031953 N/031954 N/031955 N/034955 N/035258

N/035259 N/037519 N/037548 N/037549 N/037901 N/037902 N/037903

N/037904 N/037944 N/037945 N/037946 N/038040 N/038041 N/038099

N/038113 N/038185 N/038186 N/038239 N/038256 N/038845 N/038866

N/038982 N/038983 N/038984 N/039077 N/039078 N/039102 N/039103

N/039423 N/039424 N/039523 N/039524 N/039525 N/039526 N/039529

N/039530 N/039531 N/039532 N/039533 N/039534 N/039535 N/039536

N/039544 N/039545 N/039546 N/039547 N/039548 N/039549 N/039550

N/039565 N/039566 N/039567 N/039568 N/039569 N/039570 N/039571

N/039572 N/039573 N/039574 N/039575 N/039576 N/039577 N/039585
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N.º

N/039586 N/039587 N/039588 N/039589 N/039590 N/039591 N/039592

N/039593 N/039594 N/039595 N/039596 N/039597 N/039598 N/039599

N/039600 N/039601 N/039602 N/039603 N/039604 N/039605 N/039606

N/039607 N/039608 N/039609 N/039610 N/039611 N/039612 N/039613

N/039614 N/039615 N/039616 N/039617 N/039618 N/039619 N/039646

N/039647 N/039650 N/039654 N/039655 N/039656 N/039657 N/039658

N/039659 N/039660 N/039662 N/039663 N/039664 N/039681 N/039682

N/039683 N/039684 N/039686 N/039687 N/039688 N/039690 N/039698

N/039699 N/039824 N/039825 N/039826 N/040194 N/040201 N/040202

N/040579 N/040605 N/040606 N/040607 N/040608 N/040776 N/095159

N/095160 N/095161 N/095162 N/095163 N/095164 N/096948 N/097766

N/097767 N/098408 N/098794 N/098795 N/098796 N/098797 N/098798

N/098799 N/098892 N/098894 N/098895 N/098896 N/098897 N/099319

N/099320 N/099321 N/099322 N/099323 N/099324 N/099325 N/099326

N/099327 N/099328 N/099949 N/099950 N/099951 N/099952 N/099953

N/099954 N/100124 N/100522 N/100689 N/100690 N/100691 N/100728

N/100729 N/100730 N/100731 N/100732 N/100836 N/100837 N/100838

N/100839 N/100840 N/100841 N/100948 N/100949 N/100975 N/101055

N/101165 N/101166 N/101167 N/101168 N/101169 N/101180 N/101181

N/101182 N/101183 N/101184 N/101440 N/101441 N/101442 N/101443

N/101444 N/101498 N/101499 N/101500 N/101501 N/101517 N/101750

N/101751 N/101752 N/101753 N/101754 N/101897 N/101965 N/101966

N/101967 N/101968 N/101969 N/102055 N/102056 N/102057 N/102058

N/102059 N/102067 N/102068 N/102215 N/102216 N/102217 N/102218

N/102219 N/102220 N/102221 N/102222 N/102223 N/102224 N/102447

N/102449 N/102615 N/102654 N/102655 N/103062 N/103063 N/103064

N/103085 N/103086 N/103194 N/103195 N/103196 N/103200 N/103201

N/103202 N/103447 N/103448 N/103449 N/103450 N/103451 N/103452

N/103453 N/103454 N/103455 N/103456 N/103479 N/103483 N/103609

N/103610 N/103611 N/103612 N/103613 N/103624 N/103625 N/103626

N/103627 N/103628 N/103629 N/103630 N/103631 N/103632 N/103633

N/103634 N/103635 N/103636 N/103637 N/103638 N/103799 N/104429

N/104487 N/104488 N/104489 N/104490 N/104491 N/104492 N/104562

N/104861 N/104869 N/104944 N/105164 N/105165 N/105166 N/105167

N/105254 N/105402 N/105403 N/105723 N/105724 N/105725 N/105726

N/105727 N/105728 N/105729 N/105730 N/106268 N/106270 N/106308

N/106309 N/106310 N/106311 N/106475 N/106522 N/106708 N/106755

N/106756 N/106757 N/106758 N/106759 N/106760 N/106761 N/106762

N/106829
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附註

Averbamento

N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/001408

(1312-M)

N/010103

N/019150

2022/12/19

Modificação de 

sede

COORS BREWING 

COMPANY

3939 W. Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 

53208 United States of America

P/003615

(3486-M)

N/058381

N/059817

N/059818

N/059819

N/060677

N/060678

N/068439

2022/12/19

Modificação de 

sede

Coors Brewing 

Company

3939 W. Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 

53208 United States of America

P/008458

(8168-M)

2022/12/19

Modificação de 

sede

SAFILO - Società 

Azionaria Fabbrica 

Italiana Lavorazione 

Occhiali S.p.A.

VII Strada 15 - 35129 Padova - Italy

N/002012 2022/12/19

Transmissão

STADA  Arzneimittel 

AG

Johnson & Johnson, com sede em One Johnson & 

Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, 

United States of America

2022/12/19

Transmissão

Johnson & Johnson Alliance Pharmaceuticals Limited, com sede em 

Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, 

Wiltshire SN15 2BB, United Kingdom

N/004718

N/004721

2022/12/19

Modificação de 

identidade

Sony Corporation SONY GROUP CORPORATION

N/018713

N/018714

2022/12/19

Transmissão

厨

YANG JIANG SHI BA 

ZI KITCHEN WARE 

MANUFACTURING 

CO., LTD.

N/046743

N/046744

2022/12/19

Transmissão

CONG TY CO PHAN 

CA PHE TRUNG 

NGUYEN (Trung 

Nguyen Coffee 

Corporation)

TRUNG NGUYEN INVESTMENT 

CORPORATION, com sede em 82-84 Bui Thi Xuan, 

Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

N/048129 2022/12/19

Transmissão 2

N/099132 2022/12/19

Modificação de 

sede

GLH

GLH IP Holdings 

Limited

110 Central Street, London, England, EC1V 8AJ
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/099689 2022/12/19

Modificação de 

sede

29 8 F G

N/115436

N/115439

N/115650

N/115651

N/115652

N/115653

N/116199

N/116200

N/116201

N/116202

N/135857

N/135858

N/135859

N/135860

N/135861

N/135862

N/135863

2022/12/19

Transmissão

Solid Gold Pet, LLC 鰂

18 40 4007-09

N/119469 2022/12/19

Transmissão

Perrigo Pharma 

International 

Designated Activity 

Company

Alliance Pharmaceuticals Limited, com sede em 

Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, 

Wiltshire SN15 2BB, United Kingdom

N/150579

N/150580

N/160510

N/160511

N/177956

N/177957

N/177958

2022/12/19

Modificação de 

identidade

Smart Study Co., Ltd. The Pinkfong Company, Inc.

N/161645 2022/12/19

Modificação de 

sede NOBLE WAY 

BUSINESS 

DEVELOPMENT 

AND CONSULTANCY

COMPANY LIMITED

158 S

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

N.º
Data de 

entrada
Titular Requerente da declaração de caducidade

N/156115 2022/12/12 VETEMENTS GROUP AG
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宣佈失效

Declaração de caducidade

N.º
Data de 

caducidade
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/148845 2022/12/23

Li TianYu

35 231 1 b 232 5

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 do 

art.º 232.º.

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de 

entrada
Requerente Oponente

N/199102 2022/11/07 Vitasoy International Holdings Limited Oatly AB

N/199103 2022/11/07 Vitasoy International Holdings Limited Oatly AB

N/199104 2022/11/07 Vitasoy International Holdings Limited Oatly AB

答辯

Contestação

N.º
Data de 

entrada
Requerente Oponente

N/198617 2022/12/12 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 

& Co. KG

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, conjugados com o art igo 6.º do «Acordo de 

Aprofundamento do Intercâmbio e Cooperação na Área 

dos Direitos de Propriedade Intelectual entre a Direcção 

Nacional da Propr iedade Intelectual e a Direcção dos 

Serviços de Economia do Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de 

patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 

275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal 

Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no 

prazo de um mês a contar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/004282

[22]  Data de pedido : 2020/07/21

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 TA K E DA PH A R M AC EU T ICA L C OM PA N Y 

LIMITED
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  Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 梶 , , , 竜

, , , , , , 

, , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880050612.8

Data de ped ido 2018/08/02 N.º de 

anúncio da concessão CN 111051295B 2022/09/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/06, C07D405/06, 

C07D417/06, C07D211/36, A61P3/04, A61K31/435

[54]  Título : 

 Composto heterocíclico e seu uso.

[57]  Resumo : 2

I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/08/03  Japão

N.º 2017-150685

 2017/12/25  Japão N.º 2017-248495

[21]  N.º : J/006512

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

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 UNIVERSITY OF WASHINGTON

  Endereço : 4545 Roosevelt Way NE, Suite 400, 

Seattle, WA 98105, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J A , M – , K

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711217220.X

Data de ped ido 2012/04/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 107964539B 2022/06/28

[51]  Classificação : C12N9/22

[54]  Título : 酶

 Composição e método terapêutico de ácidos nucleicos.

[57]  Resumo : 

酶

[30]  Prioridade : 2011/04/29  Estados Unidos 

da América N.º 61/480 ,961

 2012/03/29  Estados Unidos da América

N.º 61/617 ,241

[21]  N.º : J/006567

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

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L.

  Endereço : Casella Postale Nº 11 - Viale Pasteur 

10, I-20014 Nerviano (Milan), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Inventor : M , M , I

, M , G

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880043442.0

Data de pedido 2018/06/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 110896636B 2022/07/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/517, 

A61P35/00

[54]  Título : MPS1 酶

 Sais de compostos que inibem a «MPS1 kinase», a sua 

preparação e formulações que contêm o mesmo.

[57]  R e s u m o :  I I N - 2 , 6 -

-8- {4-[4- 哌 -1- ]-2- }

-1- -4,5- -1H-吡 [4,3-h]喹 啉-3-

  Figura : 

[30]  P r ior id ad e : 2017/06/29  Un i ão 

Europeia N.º 17305826.4

[21]  N.º : J/006584

[22]  Data de pedido : 2022/10/20

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 LEGOCHEM BIOSCIENCES, INC.

  Endereço : 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu 

Daejeon 34302, KR

  Nacionalidade :  Coreana

[72]  Inventor : , , , , 

, , , , , , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 
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DNPI : N.º de patente ZL201880003365.6

Data de ped ido 2018/03/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 109790171B 2022/07/26

[51]  Classificação : C07D487/04, A61K31/5517

[54]  Título : 吡 -

 Precursores de “pyrrolobenzodiazepines dimers” e 

seus ligantes - Compostos conjugados de conectores.

[57]  Resumo : 吡

-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/03/29  Coreana

N.º 10-2017-0039841

[21]  N.º : J/006586

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

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 LANTHEUS MEDICAL IMAGING, INC.

  E ndere ç o : 331 Treble C ove Road, Nor t h 

Billerica, Massachusetts 01862, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I n v e n t o r :  R  C E S A T I, 

R IC H A R D, R., F  CA ST N ER, 

JAMES, F.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811050819.3

Data de ped ido 2013/04/10 N.º de 

anúncio da concessão CN 109125745B 2022/07/26

[51]  Classificação : A61K51/04, C07B59/00

[54]  Título : 

 Métodos para sintetizar drogas radioactivas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/04/10  Estados Unidos 

da América N.º 61/622 ,515

 2013/03/14  Estados Unidos da América

N.º 61/785 ,623

[21]  N.º : J/006596

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

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 EKER, Omer Faruk

  Endereço : 80 rue Antoine Charial, Résidence 

Jean Sornay, 69003 Lyon, France

  Nacionalidade :  Francesa

[73]  Titular : 

 CHODZYNSKI, Kamil Jerzy

  Endereço : Digue des Peupliers 86A, 7000 Mons, 

Belgium

  Nacionalidade :  Polaca

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880014820.2

Data de ped ido 2018/01/10 N.º de 

anúncio da concessão CN 110461278B 2022/07/26

[51]  Classificação : A61F2/90, A61F2/91, A61F2/966, 

A61F2/97, A61F2/06, A61F2/95

[54]  Título : 

 Sistema de entrega para “stent” bifurcado.

[57]  Resumo : 200

100 200 226

2 2 0 2 2 2

110 102

20 30

30 114

220 222

114 140

200

100

  Figura : 

[30]  P r ior id a d e : 2017/01/19  Un i ão 

Europeia N.º 17290006.0

 2017/01/25  Bélgica N.º BE20175043
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[21]  N.º : J/006613

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

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 SEIBAN LIMITED

  Endereç o : 379-1, Kataya ma, Tat su no-cho, 

Tatsuno-shi, Hyogo 679-4123 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980041551.3

Data de ped ido 2019/06/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 112312796B 2022/08/23

[51]  Classificação : A45F3/04

[54]  Título : 

 Mochila de estudante.

[57]  Resumo : 

11 11

11a 12 12 12a

12b 12a

12a 12c 12a

12b 12b 12c

P1 P1

12a P2 P1

P2 11

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/06/20  Japão

N.º 2018-117082

[21]  N.º : J/006614

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

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 Huyabio International, LLC

  Endereço : 12531 High Bluff Drive, Suite 138, 

San Diego, CA 92130, United States Of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J , , 

, , T

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202080004796.1

Data de ped ido 2020/01/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 112638903B 2022/08/26

[51]  Classificação : C07D403/10, A61K31/402, A61P9/00

[54]  Título : 

 Sais de « Sulcardine».

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2019/01/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/798,467

 2020/01/10  Estados Unidos da América

N.º 62/959,687

[21]  N.º : J/006628

[22]  Data de pedido : 2022/11/09

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.

  Endereço : 6-10 Koishikawa, 4-Chome Bunkyo-ku, 

Tokyo 112-8088, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : E F , X , D W , 

K , J , U , T

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780022381.5

Data de pedido 2017/03/02 N.º de 

anúncio da concessão CN 108883198B 2022/08/09

[51]  Classificação : A61K47/68

[54]  Título : -

 Conjugados anticorpo-droga à base de «eribulin» e 

métodos de utilização.

[57]  Resumo : α

/

- -

-

[30]  Prioridade : 2016/03/02  Estados Unidos 

da América N.º 62/302,562

[21]  N.º : J/006633

[22]  Data de pedido : 2022/11/10

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No.369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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[72]  Inventor : , , , 强, , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980016198.3

Data de ped ido 2019/03/07 N.º de 

anúncio da concessão CN 111757736B 2022/10/18

[51]  Classificação : A61K31/4709, A61P35/00

[54]  Título : 喹啉

 Derivado de quinolina para tratamento de carcinoma 

da nasofaringe.

[57]  Resumo : 

喹啉 1-[[[4- 4- -2- -1H-吲哚

-5- -6- 喹啉-7- ] ] ]

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/03/14  China

N.º 201810206825.7

[21]  N.º : J/006634

[22]  Data de pedido : 2022/11/10

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No.369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980052513.8

Data de ped ido 2019/09/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 112805283B 2022/09/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D249/08, 

A61K31/519, A61P31/12

[54]  Título : TLR8

 Agonista do TLR8.

[57]  Resumo : TLR8 Toll 8

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/09/19  China

N.º 201811094969.4

[21]  N.º : J/006635

[22]  Data de pedido : 2022/11/10

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No.369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHOUYAO HOLDINGS (BEIJING) CO., LTD.

  Endereço : 

10 1 A 22 2205

 22th floor #2205, Building 1-A, Ronghua Middle Road 

#10, Economic and Technological Development Zone, 

Daxing District, Beijing 100176, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 L I A N Y U N G A N G  R U N Z H O N G 

PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

16

 N o.  16 J i n q i a o R o a d ,  D a p u I n d u s t r y P a r k , 

Lianyungang Economy and Technology Development 

Zone, Lianyungang City, Jiangsu 222069, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980047285.5

Data de pedido 2019/07/25 N.º de 

anúncio da concessão CN 112424200B 2022/09/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, C07D487/04, 

A61K31/437, A61K31/407, A61K31/18, A61P35/00, 

A61P35/02

[54]  Título : 碸

 Composto sulfoximina como inibidor de proteínas 

com bromodomínios e composição farmacêutica e uso 

médico da mesma.

[57]  Resumo : I

碸
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/07/25  China

N.º 201810825047.X

 2019/05/17  China N.º 201910410273.6

[21]  N.º : J/006636

[22]  Data de pedido : 2022/11/11

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 Akili Interactive Labs, Inc.

  Endereço : 125 Broad Street, 4th Floor, Boston, 

Massachusetts 02110, the United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

, , 

, , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780057366.4

Data de ped ido 2017/08/03 N.º de 

anúncio da concessão CN 110024014B 2022/08/19

[51]  Classificação : G09B5/00, G09B7/00, G09B15/00, 

H04L67/131

[54]  Título : 

 Plataforma cognitiva incluindo elementos evocativos 

computadorizados.

[57]  Resumo : 

况

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/370,240

[21]  N.º : J/006637

[22]  Data de pedido : 2022/11/11

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 Pieris Pharmaceuticals GmbH

  Endereço : Freising-Weihenstephan,  Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : M , R S , C , S

, C

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680028941.3

Data de pedido 2016/05/18 N.º de 

anúncio da concessão CN 108112253B 2022/09/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/47, C 07K14/705, 

C07K16/28, C07K16/32

[54]  Título : 肽

 Polipeptídeo de fusão anti-cancro.

[57]  Resumo : CD137 GPC3

肽 肽 C D137

GPC3 肽

/

肽

肽 肽

産 肽

肽

肽 /

[30]  P r ior id a d e : 2015/05/18  Un i ão 

Europeia N.º 15167927.1

 2016/01/08  União Europeia N.º 16150508.6

[21]  N.º : J/006638

[22]  Data de pedido : 2022/11/11

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 Zhejiang Shimai Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

511 20  310000

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 艶 , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980082578.7
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Data de ped ido 2019/12/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 113260379B 2022/09/02

[51]  Classificação : A61K39/395

[54]  Título : 酶

 Anticorpos bi-específicos cliváveis de protease e seus 

usos.

[57]  Resumo : 

T

肽 Fv Fab

Fc

酶 /

CD3 /

CD3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/12/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/783,411

 2019/03/07  Estados Unidos da América

N.º 62/815,132

[21]  N.º : J/006639

[22]  Data de pedido : 2022/11/11

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 Zhejiang Shimai Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 511

20  310000

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202180004768.4

Data de ped ido 2021/12/24 N.º de 

anúncio da concessão CN 114423789B 2022/09/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/3 0 ,  C 0 7 K16/2 8 , 

C12N15/13, A61K39/395, A61P35/00, A61K45/06, 

A61K47/68

[54]  Título : 

 Anticorpos contra a mesotelina e seus usos.

[57]  Resu mo : 

CD3 苷

[21]  N.º : J/006640

[22]  Data de pedido : 2022/11/11

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 

ENVIRONMENTAL & CHEMICAL 

ENGINEERING CO., LTD.

  Endereço : 4-2, Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980030998.0

Data de pedido 2019/05/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 112105442B 2022/10/21

[51]  Classificação : B01D53/64, B01D53/81, B01J20/20, 

F23J15/00, F27D17/00

[54]  Título : 

 Sistema de remoção do mercúrio dos gáses de escape.

[57]  Re s u mo : 1

11 E

7

12

7 13

12

况 13

12

况 13

12

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/06/29  Japão

N.º 2018-124452

[21]  N.º : J/006643

[22]  Data de pedido : 2022/11/14

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 ASTEX THERAPEUTICS LIMITED

  Endereço : 436 Cambridge Science Park, Milton 

Road, Cambridge Cb4 0qa, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[73]  Titular : 

 CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 2 Redman Place, London, E20 1JQ 

United Kingdom
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  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : G , S , I M , B

D , C N , R S , D C , J D

, E , B T , I R , 

C F , D C , S , M E M , R

J , J D , J , A , K L

, B P , D W , D R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680056529.2

Data de ped ido 2016/09/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 108290871B 2022/08/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D403/12, C07D405/14, 

C07F9/572, C07B59/00, C07D403/06, C07D405/12, 

C07D413/06, C07D413/12, C07D209/48, A61K31/4035, 

A61P35/00

[54]  Título : MDM2-P53

吲哚啉

 Inibidores de isoindolinone da interação MDM2-P53 

com actividade anti-cancro.

[57]  Resumo : I

I

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/29  Reino Unido

N.º 1517217.4

[21]  N.º : J/006644

[22]  Data de pedido : 2022/11/14

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 ASTEX THERAPEUTICS LIMITED

  Endereço : 436 Cambridge Science Park, Milton 

Road, Cambridge Cb4 0qa, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[73]  Titular : 

 CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 2 Redman Place, London, E20 1JQ 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : G , S , I M , B

D , C N , R S , D C , J D

, E , B T , I R , 

C F , D C , M E M , R J , 

J D , J , A , K L , B P

, D W , D R

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680056888.8

Data de pedido 2016/09/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 108473464B 2022/08/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, C07D405/14, 

C07D413/14, C07B59/00, C07D401/06, C07D403/06, 

C07D403/14, C07D407/14, C07D409/14, C07D417/14, 

C07D487/04, C07D487/08, A61K35/00, A61K31/454, 

A61K31/506

[54]  Título : MDM2-P53

吲哚啉

 Inibidores de isoindolinone da interação MDM2-P53 

com actividade anti-cancro.

[57]  Resumo : I

I

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/29  Reino Unido

N.º 1517216.6

[21]  N.º : J/006646

[22]  Data de pedido : 2022/11/14

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 TATSUNO CORPORATION

  Endereço : 2-6, M ita 3-Chome, M inato-Ku, 

Tokyo 108-0073, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880088887.0

Data de pedido 2018/11/13 N.º de 

anúncio da concessão CN 111684198B 2022/09/23

[51]  Classificação : F17C5/06, F17C13/00

[54]  Título : 

 Dispositivo de enchimento.

[57]  Resumo : 

100

10 10 2



722    3   2023  1  18 

1 1

3 2

20

4 4

2

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/02/09  Japão

N.º 2018-021617

[21]  N.º : J/006647

[22]  Data de pedido : 2022/11/14

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 HAMONOYA TOGINON INC.

  Endereço : 2238 Oze, Seki-Shi, Gifu, 5013265 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011266749.2

Data de ped ido 2020/11/13 N.º de 

anúncio da concessão CN 113043335B 2022/09/13

[51]  Classificação : B26B13/28

[54]  Título : 

 Tesoura.

[57]  Resumo : 

30 40

40 41 42

32

10 20 S

50

10 11 70

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2019/12/26  Japão

N.º 2019-236081

[21]  N.º : J/006648

[22]  Data de pedido : 2022/11/15

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 The Chinese University of Hong Kong

  Endereço : Office of Research and Knowledge 

Transfer Services, Room 301, P i Ch’iu Bui ld ing, 

Shatin, New Territories, Hong Kong SAR, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680054736.4

Data de ped ido 2016/07/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 108138233B 2022/08/26

[51]  Classificação : C12Q1/6883

[54]  Título : DNA

 Análise do padrão de metilação de haplótipos em 

tecidos em mistura do DNA.

[57]  Resumo : 

DNA

DNA

DNA

[30]  Prioridade : 2015/07/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/194,702

[21]  N.º : J/006649

[22]  Data de pedido : 2022/11/15

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 IMMUNOMEDICS, INC.

  Endereço : 300 American Road, Morris Plains, 

New Jersey 07950, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S V , T M , D M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780048367.2

Data de ped ido 2017/08/04 N.º de 

anúncio da concessão CN 109562172B 2022/08/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61K47/51, 

A61P35/02, A61P35/04, C07K16/30, C07K16/28

[54]  Título : HLA-DR IMMU-140

h L243-C L2A-SN-38 H L A-DR
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 Eficácia do anticorpo anti-HLA-DR conjugado com 

droga IMMU-140 (hL243-CL2A-SN-38) em cancro 

HLA-DR positivo.

[57]  Resumo : HLA-DR

SN-38

3mg/kg 18mg/kg 4

6 8 9 10 12 16 18mg/kg 8 10 12mg/kg

减

A ML

ALL

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/373591

 2016/09/30  Estados Unidos da América

N.º 15/281453

 2016/11/30  Estados Unidos da América

N.º 62/428231

 2017/04/11  Estados Unidos da América

N.º 15/484308

[21]  N.º : J/006650

[22]  Data de pedido : 2022/11/15

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

  Endereço : 201203

781 504

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110613387.8

Data de ped ido 2021/06/02 N.º de 

anúncio da concessão CN 113413466B 2022/08/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/0 6 ,  A61K 38 /16 , 

A61K48/00, A61K35/741, A61K35/742, A61K35/745, 

A61K35/744, A61K35/747, A61K36/064, A61K39/395, 

A61P 35/0 0 ,  A61P 35/0 2 ,  C12N1/ 21,  C12N1/19, 

A23L33/10, A23L33/195, C12R1/01, C12R1/145, 

C12R1/19, C12R1/225, C12R1/865, C12R1/645

[54]  Título : AMUC_1100

 Terapia combinada de AMUC_1100 e modulador de 

checkpoint imunológico para tratamento de cancro.

[57]  Resumo : Amuc_1100

Amuc_1100

[30]  Prioridade : 2020/12/15  China

N.º PCT/CN2020/136426

[21]  N.º : J/006651

[22]  Data de pedido : 2022/11/16

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980006879.1

Data de ped ido 2019/01/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 111511737B 2022/10/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D417/14, A61K31/427, 

A61P31/04

[54]  T ít u lo : β- 酰

 C omp o sto de β-l ac t â m ic o s mono c íc l i c o s pa ra  

tratamento de infecções bacterianas.

[57]  Resumo : β-

I’ II’

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/01/29  China

N.º 201810084282.6

 2018/03/12  China N.º 201810201654.9

[21]  N.º : J/006652

[22]  Data de pedido : 2022/11/16

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL202080047668.5

Data de pedido 2020/07/24 N.º de 

anúncio da concessão CN 114026079B 2022/10/18
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 D30 9/10 ,  C 0 7 H7/0 4, 

A61K31/7034, A61P3/10

[54]  Título : SGLT2/DPP4

 Inibidor da SGLT2/DPP4 e sua aplicação.

[57]  Resumo : SGLT2/DPP4

SGLT2/DPP4

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/07/26  China

N.º 201910683099.2

 2020/02/26  China N.º 202010119914.5

 2020/06/22  China N.º 202010572226.4

[21]  N.º : J/006653

[22]  Data de pedido : 2022/11/16

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980037798.8

Data de ped ido 2019/06/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 112218871B 2022/10/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D495/04, A61K31/519, 

A61P3/04, A61P3/06, A61P3/10, A61P17/10, A61P35/00

[54]  Título : 噻 [2,3-c] 嗪-4 1H -

 Der ivado do t ieno[3,2-c] pi r ida z ina-4(1H) e sua 

aplicação.

[57]  Resumo : 爲ACC1 ACC2

噻 [2,3-c] 嗪-4 1H -

ACC1 ACC2

II

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/06/05  China

N.º 201810570719.7

 2018/09/05  China N.º 201811033469.X

[21]  N.º : J/006654

[22]  Data de pedido : 2022/11/16

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : G1

 G1 THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 700 Park Offices Drive, Suite 200, 

Research Triangle Park, North Carolina 27709, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A , H S , F X , 

S , J-X , R L , H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780041253.5

Data de ped ido 2017/06/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 109789142B 2022/08/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/519, C07D487/14, 

C07D487/20

[54]  Título : N- -吡 [3,2-D] -2-

 Síntese de N-(heteroaryl)-Pirrolo [3,2-d] pirimidin-2-amina.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/07/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/357,797

[21]  N.º : J/006655

[22]  Data de pedido : 2022/11/16

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 GILEAD SCIENCES, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G , R L , M R , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780067577.6

Data de ped ido 2017/08/31 N.º de 

anúncio da concessão CN 109923106B 2022/09/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D239/95, C07D471/04, 

C07D487/04, C07D495/04, A61K31/517, A61K31/519, 

A61P31/12, A61P31/18

[54]  Título : toll

 Compostos moduladores de recetores “Toll-like”.
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[57]  Re su mo : Tol l

TLR8 I

HIV

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/09/02  Estados Unidos 

da América N.º 62/383,162

[21]  N.º : J/006656

[22]  Data de pedido : 2022/11/17

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 Hisun Biopharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

8   311404

 8 of Haizheng Road, Xukou Town, Fuyang District, 

Hangzhou, Zhejiang 311404, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 BioRay Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 1  

 318000

 No.1 Shugang Avenue, Jiaojiang District, Taizhou, 

Zhejiang 318000 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 琼 ZHOU, Yaqiong,  

GAO, Zhangzhao,  WU, Zhenhua,  NIE, 

Lei,  HU, Feng,  QI, Jian,  WANG, 

Haibin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110796450.6

Data de ped ido 2021/07/14 N.º de 

anúncio da concessão CN 113429488B 2022/08/30

[51]  Classificação : C07K19/00, C12N15/62, C12N5/10, 

A61K47/64, A61K38/17, A61K9/0 0, A61K45/0 0, 

A61P35/00, A61P35/02, A61P37/04

[54]  Título : GITR/TGF-β 

 Proteína de fusão com duplo direccionamento GITR/ 

/GF-β e sua aplicação.

[57]  Resumo : 

GITR/TGF-β 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006657

[22]  Data de pedido : 2022/11/17

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 FUDAN UNIVERSITY

  Endereço : 200433  220 

 No.220, Handan Road, Yangpu District, Shanghai 

200433, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 BLISS BIOPHARMACEUTICAL (HANGZHOU) 

CO., LTD.

  Endereço : 310020 

 7 

 Building 7, Hexiang Technology Center, Qiantang 

New Area, Hangzhou, Zhejiang 310020, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980001728.7

Data de ped ido 2019/03/07 N.º de 

anúncio da concessão CN 110869393B 2022/08/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/28 , A61K39/395, 

A61P35/00, C12N15/13

[54]  Título : CD73 -

 A nt i c o r p o s e c o n ju g a d o s a nt i c o r p o-f á r m a c o 

d i r e c c c i o n a d o s c o nt r a C D73, s e u m ét o d o d e 

preparação e seus usos.

[57]  Resumo : CD73 -

ADC

ADC

A DC CD73

CD73 CD73酶

[30]  Prioridade : 2018/03/07  China

N.º 201810188351.8

 2018/05/24  China N.º 201810506111.8

[21]  N.º : J/006658

[22]  Data de pedido : 2022/11/17

[24]  Data de despacho : 2022/12/28
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[73]  Titular : 

 FUDAN UNIVERSITY

  Endereço : 200433  220 

 No.220, Handan Road, Yangpu District, Shanghai 

200433, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 S H A N G H A I I N S T I T U T E O F M A T E R I A 

MEDICA, CHINESE ACADEMY OF  SCIENCES

  Endereço : 201203  555 

 No. 555 Zu Chong Zhi Road, Zhang Jiang, Pudong, 

Shanghai 201203, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980002582.8

Data de pedido 2019/05/10 N.º de 

anúncio da concessão CN 110770256B 2022/08/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  A61P 35/0 0 , 

C07K19/00, A61K39/395, A61K47/68

[54]  Título : AXL -

 A nt i c o r p o s e c o n ju g a d o s a nt i c o r p o-f á r m a c o 

d i r e c c c i o n a d o s c o n t r a A X L, s e u m é t o d o d e 

preparação e seus usos.

[57]  Resumo : AXL

-

- A X L

够 A X L

A X L

A X L -

AXL

[30]  Prioridade : 2018/05/15  China

N.º 201810464287.1

[21]  N.º : J/006660

[22]  Data de pedido : 2022/11/18

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35,1101 CN Amsterdam Zuidoost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  I nventor :  SC H R E I N E R, 

S T E P H A N ,   F E R S C H , 

CHRISTOF

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980012902.8

Data de pedido 2019/02/22 N.º de 

anúncio da concessão CN 111713116B 2022/10/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N21/439, H04N21/435, 

H04N21/4363, H04N21/485, H04N21/81, G10L19/16, 

H04N21/434, H04N21/426

[54]  Título : MPEG-H 3D

 Método e aparelho para processamento de fluxos de 

media auxiliares incorporados em fluxos de áudio 

MPEG-H 3D.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/02/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/634,136

 2018/03/09  Estados Unidos da América

N.º 62/641,098

 2018/04/09  União Europeia N.º 18166319.6

 2018/07/13  Estados Unidos da América

N.º 62/697,536

[21]  N.º : J/006663

[22]  Data de pedido : 2022/11/21

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 H A N G Z H O U  H I K V I S I O N  D I G I T A L 

TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 555

310051

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910944559.2

Data de ped ido 2019/09/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 112584142B 2022/09/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/105, H04N19/503, 

H04N19/593, H04N19/184, H04N19/182, H04N19/70, 

H04N19/13

[54]  Título : 

 Método de codificação e decodificação, dispositivo e 

seu equipamento.
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[57]  Resumo : 

啓

  Figura : 

[21]  N.º : J/006665

[22]  Data de pedido : 2022/11/21

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 CRINETICS PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 10222 Barnes Canyon Road, Building 

#2, San Diego, California 92121, United States Of 

America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780056677.9

Data de ped ido 2017/07/12 N.º de 

anúncio da concessão CN 109715612B 2022/09/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/04, A61K31/502, 

A61K31/4725, A61K9/20, A61K9/48

[54]  Título : 

 Moduladores de somatostatina e seus usos.

[57]  Resumo : 爲

况

[30]  Prioridade : 2016/07/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/362,493

 2016/10/21  Estados Unidos da América

N.º 62/411,338

[21]  N.º : J/006666

[22]  Data de pedido : 2022/11/21

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 MEIKO MASCHINENBAU GMBH & CO. KG

  Endereço : Englerstrasse 3, 77652 Offenburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : B , A , P , T

, T , W

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780070111.1

Data de ped ido 2017/11/13 N.º de 

anúncio da concessão CN 109936994B 2022/10/14

[51]  Classificação : A47L15/00, A47L15/24

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de limpeza destinado à limpeza 

de itens a serem limpos.

[57]  Resumo : 

143 126

128

128 143

130 a. 

110 b. 

112

143 c. 

114 d. 

120

e. 122

f. 

124

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/11/14  Alemanha

N.º 102016222308.9

[21]  N.º : J/006667

[22]  Data de pedido : 2022/11/21

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , S , A , A

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780037220.3
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Data de pedido 2017/06/16 N.º de 

anúncio da concessão CN 109328236B 2022/10/25

[51]  Classificação : C12Q1/6883, G01N33/50

[54]  Título : 

 Ensaio de triagem de nefrotoxicidade in vitro.

[57]  Resumo : 

EGF 潜

AT P K I M-1

siRNA 苷

[30]  P r ior id a d e : 2016/06/17  Un i ão 

Europeia N.º 16174996.5

 2016/10/27  União Europeia N.º 16196129.7

[21]  N.º : J/006668

[22]  Data de pedido : 2022/11/21

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[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

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HANSOH BIOMEDICAL CO., LTD.

  E ndere ç o : 

3728 2  201203

 Building 2, No.3728 Jinke Road, Zhangjiang Hi-Tech 

Park, Shanghai, 201203, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  I nventor :  L I U, Sh iq i a ng,  

Y UAN, Yida,  BAO, Meng,  HUANG, 

Shengai,  BAO, Rudi

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980005252.4

Data de pedido 2019/10/10 N.º de 

anúncio da concessão CN 111295374B 2022/11/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D241/18, C07D498/10, 

C07D471/10, A61K31/495, A61P35/00

[54]  Título : 

 Regulador de derivados hetero-aromáticos contendo 

nitrogénio, método de preparação e uso do mesmo.

[57]  Resumo : 

I

酶-2C SH P2

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/10/10  China

N.º 201811178487.7

 2019/01/16  China N.º 201910040837.1

 2019/04/22  China N.º 201910325374.3

 2019/06/18  China N.º 201910528210.0

 2019/08/28  China N.º 201910804612.9

[21]  N.º : J/006669

[22]  Data de pedido : 2022/11/21

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HANSOH BIOMEDICAL CO., LTD.

  E ndere ç o : 

3728 2  201203

 Building 2, No.3728 Jinke Road, Zhangjiang Hi-Tech 

Park, Shanghai, 201203, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[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 :  HUA, Haiqing,  YU, 

Huaxing,  HE, Juanmei,  BAO, Rudi

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL202080006983.3

Data de pedido 2020/12/03 N.º de 

anúncio da concessão CN 113227148B 2022/11/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K16/30, C 07K14/705, 

C12N15/13, A61K39/395

[54]  Título : GPC3

 Anticorpo anti-GPC3, fragmento de ligação a antígeno 

do mesmo e uso médico do mesmo.

[57]  Resumo : GPC3 CDR

GPC3

[30]  Prioridade : 2019/12/05  China

N.º 201911236102.2

 2020/09/02  China N.º 202010910640.1
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[21]  N.º : J/006670

[22]  Data de pedido : 2022/11/21

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

  Endereço : 

6

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202210543947.1

Data de ped ido 2022/05/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 114736272B 2022/09/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K14/0 0 ,  C 0 7 K19/0 0 , 

C07K1/107, A61K38/16, A61K47/64, A61P31/14

[54]  Título : 

肽

 Método pa ra opt i m i za r o i n ibidor de f usão de 

membrana viral, «lipopeptide» de anti-coronavírus de 

amplo espectro e sua aplicação.

[57]  Resumo : 

肽

I

I I X1 X2 肽

EA A AK n A[ EA A AK n]A X3

2,3- 2,4-

2,7- X4 X3

X4 X2 K X5

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2022/02/21  China

N.º 202210156260.2

[21]  N.º : J/006671

[22]  Data de pedido : 2022/11/21

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 TSUMURA & CO.

  Endereço : 2-17-11, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

107-8521, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  AOKI Katsuyuki

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201910028395.9

Data de pedido 2019/01/11 N.º de 

anúncio da concessão CN 110092786B 2022/10/04

[51]  Classificação : C07D471/14

[54]  Título : 

 Método para produzir «evodiamine».

[57]  Resumo : 

1

2

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/01/29  Japão

N.º 2018-012737

[21]  N.º : J/006672

[22]  Data de pedido : 2022/11/21

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 CORELEX SHIN-EI CO., LTD.

  Endereço : 575-1, Nakanogo, Fuji-shi, Shizuoka 

4213306, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880090678.X

Data de pedido 2018/03/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 111801466B 2022/10/11

[51]  Classificação : D21F9/00, D21H27/00

[54]  Título : 

 Método de fabricação de rolo de papel.

[57]  Resumo : 

5 5

6 5 1

2

6 6

8 1

2

1 8

1 2
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  Figura : 

[21]  N.º : J/006673

[22]  Data de pedido : 2022/11/21

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 JANSSEN BIOTECH, INC.

  Endereço : 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, 

PA 19044, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R , G , N C , 

N A , S - , K R

, S-J , C , E Z

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680077714.X

Data de pedido 2016/11/01 N.º de 

anúncio da concessão CN 108697791B 2022/08/23

[51]  Classificação : A61K39/395, A61K39/00

[54]  Título : PD-1

 Anticorpos especificamente ligados a PD-1 e uso dos 

mesmos.

[57]  Resumo : PD-1

苷

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/250095

[21]  N.º : J/006674

[22]  Data de pedido : 2022/11/22

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 XOMA TECHNOLOGY, LTD.

  Endereço : C/o 2910 Seventh Street, Berkeley CA 

94710, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  Daniel BEDINGER, 

S  Shireen, S. KHAN,  Amer 

MIRZA, J  Ajay, J. NARASIMHA, 

 Toshihiko TAKEUCHI

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710825973.2

Data de ped ido 2012/06/01 N.º de 

anúncio da concessão CN 108424451B 2022/09/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 22 ,  C12N15/13, 

C12N15/85, C12N5/10, A61K39/395, A61P35/00, 

A61P 27/02 , A61P11/0 0, A61P13/12 , A61P 3/10, 

A61P1/16, A61P1/00, A61P9/00, A61P9/04, A61P9/12, 

A61P 9/10 ,  A61P 9/14 ,  A61P 37/ 0 2 ,  A61P 19/ 0 2 , 

A61P29/0 0, A61P25/0 0, A61P19/08, A61P19/10, 

A61P17/02 , A61P15/0 0, A61P25/28, A61P25/16, 

A61P21/00, A61P17/00, A61P15/10

[54]  Título : TGF-β

 Anticorpos específicos para TGF-beta.

[57]  Resumo : TGF- β

TGF β1 TGF β2

TGF β3 β(TGF β)

TGF β

[30]  Prioridade : 2011/06/03  Estados Unidos 

da América N.º 61/493,230

[21]  N.º : J/006675

[22]  Data de pedido : 2022/11/22

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

  Endereço : 5

3

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111305218.4

Data de ped ido 2021/11/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 113961531B 2022/08/30

[51]  Classificação : G06F16/178, G06F16/16

[54]  Título : OFD

 Méto do e d i spo s it ivo pa ra c ombi na r a rqu ivo s 

multiformato em arquivo OFD.

[57]  Re su mo : 

OF D

OF D OF D

OF D

OF D OF D
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OFD id

OF D

叙

OFD

  Figura : 

[21]  N.º : J/006676

[22]  Data de pedido : 2022/11/22

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 Novaliq GmbH

  Endereço : Im Neuenheimer Feld 515, 69120 

Heidelberg, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110965002.4

Data de ped ido 2013/09/12 N.º de 

anúncio da concessão CN 113679699B 2022/10/28

[51]  Classificação : A61K31/02, A61K9/08, A61K47/14, 

A61P27/02

[54]  Título : 

 Composições compreendendo misturas de alcanos 

semifluorados.

[57]  Resumo : 

/

[30]  P r ior id ade : 2012/09/12  Un i ão 

Europeia N.º 12183997.1

[21]  N.º : J/006677

[22]  Data de pedido : 2022/11/22

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

  Endereço : 

888  

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , F , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980002534.9

Data de pedido 2019/04/10 N.º de 

anúncio da concessão CN 110959042B 2022/10/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12N15/113, A61K31/713, 

A61P35/00

[54]  Título : RNA

 Novo pequeno RNA activador.

[57]  Resumo : R NA

R NA 17 30 苷 苷

17 30 苷 苷

苷 15 苷

苷 苷

苷 啓 15-30 苷

75% 苷

苷

苷 苷 1-4

苷

[30]  Prioridade : 2018/04/10  China

N.º 201810317366.X

[21]  N.º : J/006678

[22]  Data de pedido : 2022/11/23

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, 

Massachusetts 02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , T , 

M , , , 

H , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711310404.0

Data de ped ido 2012/05/02 N.º de 

anúncio da concessão CN 108129565B 2022/09/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/28 , A61K 39/395, 

A61K47/26, A61K47/18, A61K9/19, A61P1/00

[54]  Título : α4β7

 Formulação para anticorpo anti-alpha4beta7.

[57]  Resumo : α4β7

α4β7

α4β7

600 1 减

α4β7
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産 α4β7

[30]  Prioridade : 2011/05/02  Estados Unidos 

da América N.º 61/481,533

 2011/10/24  Estados Unidos da América

N.º 61/550,545

 2012/01/12  Estados Unidos da América

N.º 61/585,859

[21]  N.º : J/006680

[22]  Data de pedido : 2022/11/24

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 ABBVIE INC.

  Endereço : 1 North Waukegan Road, North 

Chicago, Illinois 60064, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B - , V S , K E

, B P , R F , R , , A D , 

R C , S W , P R , , 

, S E , M A , P T , C P , J

, E A , Z , , V J

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL202010123543.8

Data de pedido 2015/10/21 N.º de 

anúncio da concessão CN 111362980B 2022/10/18

[51]  Classificação : C07F9/12, C07F9/09, C07C309/24, 

C07C281/02, C07C47/277, A61K31/661, A61K31/6615, 

A61P25/16

[54]  Título : 

 Pró-drogas de carbidopa e L-dopa e seus usos para 

tratar a doença de Parkinson.

[57]  Resumo : 

a

b /

c

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/066771

[21]  N.º : J/006683

[22]  Data de pedido : 2022/11/25

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : T N , R , C , 

M , K

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680036688.6

Data de pedido 2016/04/22 N.º de 

anúncio da concessão CN 107810197B 2022/10/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 4 ,  C 0 7 K16/22 , 

A61K39/395, A61P11/06, A61P11/02, A61P17/00, 

A61P37/08, A61P1/00, A61P19/10

[54]  Título : 肽

 Métodos de identificação de bactérias compreendendo 

polipeptídeos de ligação.

[57]  Resumo : 肽

肽

肽

/ -13

I L-13 肽

[30]  Prioridade : 2015/04/24  Estados Unidos 

da América N.º 62/152,537

[21]  N.º : J/006684

[22]  Data de pedido : 2022/11/25

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  E n d e r e ç o : L i c h t s t r a s s e 35, 4056 B a s e l, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , J P , B

, H M J , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880037287.1

Data de ped ido 2018/06/07 N.º de 

anúncio da concessão CN 110719913B 2022/10/28

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D493/08, A61K31/4427, 

A61P19/02, A61K31/444

[54]  Título : 

 Compostos e composições para induzir condrogénese.

[57]  Resumo : I
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産

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/06/09  Estados Unidos 

da América N.º 62/517,394

[21]  N.º : J/006685

[22]  Data de pedido : 2022/11/25

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 TRANSLATIONAL DRUG DEVELOPMENT, LLC

  Endereço : 13208 E. Shea Blvd., Su ite 100, 

Scottsdale, Arizona 85259, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nventor : T  WA NG, Tong, S  

GATELY, Stephen, P  GONZALES, Paul

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780084282.X

Data de pedido 2017/11/24 N.º de 

anúncio da concessão CN 110234319B 2022/09/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : A61K31/166, A61K31/4164, 

A61K31/4184, C07C259/10, C07D235/30

[54]  Título : 酰

 Composições de benzamida e compostos activos e 

métodos de uso das mesmas.

[57]  Resumo : 

T N FRSF

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/11/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/426,031

[21]  N.º : J/006686

[22]  Data de pedido : 2022/11/28

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

 JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

  Endereço : 2-3-15 Nishiwaki, Hirano-ku, Osaka-shi, 

Osaka 5470035 (JP)

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Yoshiaki UEMIZO, 

 Takashi UEDA

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980008516.1

Data de ped ido 2019/04/16 N.º de 

anúncio da concessão CN 111602182B 2022/10/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 7 D11/16 ,  G 0 7 D11/17, 

G07D11/40, G07D11/20

[54]  Título : 

 Sistema de manuseio automático de notas.

[57]  Resumo : 

200

10 300 10

10 11

500 600

400 10

50 0

600

800 700

800 800

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/05/22  Japão

N.º 2018-097802

[21]  N.º : J/006689

[22]  Data de pedido : 2022/11/29

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

  Endereço : 

20 2 301

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810562220.1

Data de ped ido 2018/06/04 N.º de 

anúncio da concessão CN 108752228B 2022/09/30
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07C231/02 , C07C233/47, 

C09K23/28, C08G83/00

[54]  Títu lo : N- 酰-L-

 Método de preparação e aplicação de «N-lauroyl-L-alanine».

[57]  Resumo : N- -L-

L- N-

-L- N- -L-

  Figura : 

[21]  N.º : J/006690

[22]  Data de pedido : 2022/11/29

[24]  Data de despacho : 2022/12/28

[73]  Titular : 

  Endereço : 

20 2 301

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810562200.4

Data de ped ido 2018/06/04 N.º de 

anúncio da concessão CN 108752420B 2022/09/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K 5/ 0 62 ,  C 0 7 K 1 / 0 2 , 

C09K23/22, C09K23/28

[54]  Título : 

 Um composto e método de preparação e aplicação do 

mesmo.

[57]  Resumo : N-

-L- -L- N-

-L- -L- N- -L- -L-

産

産 産

  Figura : 

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/001759

  N.º de pedido inicial : I/001362

[22]  Data de pedido : 2015/01/23

[71]  Requerente : CFPH, LLC

  Endereço : 110 East 59th Street, New York, NY 

10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Joshua Hanson

[51]  Classificação : A63F13/80, A63F1/00

[54]  Título : 

 Rápida extracção de «stud».

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/01/24  Estados Unidos 

da América N.º 14/163,686

[21]  N.º : I/001760

  N.º de pedido inicial : I/001266

[22]  Data de pedido : 2014/03/12

[71]  Requerente : CFPH, LLC

  Endereço : 110 East 59th Street, New York, NY 

10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Phillip L. Flaherty

[51]  Classificação : G06Q20/00

[54]  Título : 

 Contabilidade e relatório de apostas.
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[57]  Resumo : 

/

/ /

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/12  Estados Unidos 

da América N.º 13/796,810

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 
publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 
e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 
abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

放棄

Renúncia

N.º Data de despacho
/

Titular/Requerente

I/001763 2022/12/13

實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 
publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 
e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 
abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

放棄

Renúncia

N.º Data de despacho
/

Titular/Requerente

U/000374 2022/12/13
纯

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 18 de Janeiro de 2023.

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.

 $453,840.00
(Custo desta publicação $ 453 840,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Edital

Declaração de Rendimentos do Imposto Profissional 

respeitante ao exercício de 2022

1. Em conformidade com o disposto no artigo 10.º, n.º 1, do 
Regulamento do Imposto Profissional, avisam-se todos os 
contribuintes do 1.º Grupo (assalariados e empregados por 
conta de outrem) e do 2.º Grupo (profissões liberais e técnicas) 
— sem contabilidade devidamente organizada — do referido 
imposto, que deverão entregar, durante os meses de Janeiro e 
Fevereiro de 2023, na Repartição de Finanças de Macau, em 
duplicado, uma declaração de rendimentos, conforme o modelo 
M/5, de todos os rendimentos do trabalho por eles recebidos 
ou postos à sua disposição no ano antecedente, podendo os 
contribuintes inscritos como utilizadores da «Conta única de 
acesso comum aos serviços públicos da RAEM» declará-los 
através da página electrónica da DSF.

2. Ficam dispensados da apresentação da referida declaração 
os contribuintes do 1.º Grupo cujas remunerações provenham 
de uma única entidade pagadora.

3. Os contribuintes do 2.º Grupo (profissões liberais e técnicas) 
— com contabilidade devidamente organizada conforme n.º 1 
do artigo 11.º do mesmo Regulamento — deverão entregar, a 
partir de 1 de Janeiro até 15 de Abril de 2023, na Repartição 
de Finanças de Macau, uma declaração de rendimentos, con-
forme o modelo M/5 e o Anexo A, em duplicado, juntamente 
com os seguintes documentos:

1) Balanços de verificação ou balancetes progressivos do 
razão geral, antes e depois dos lançamentos de rectificação ou 
regularização e de apuramento dos resultados do exercício;

2) Mapa modelo M/3 de depreciações e amortizações dos 
activos fixos tangíveis e intangíveis e mapa modelo M/3A da 
discriminação dos elementos alienados a título oneroso e dos 
abatidos a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º do 
Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos;

3) Mapa modelo M/4 do movimento das provisões a que se 
refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento do 
Imposto Complementar de Rendimentos.

4. Todas as entidades patronais deverão entregar nos meses 
de Janeiro e Fevereiro de 2023, na Repartição de Finanças de 
Macau, uma relação nominal, em duplicado, conforme o 
modelo M3/M4, dos assalariados ou empregados a quem, no 
ano anterior, hajam pago ou atribuído qualquer remuneração 
ou rendimento.

5. Conforme o Regulamento do Imposto Profissional, a falta 
da entrega da declaração de rendimentos e das relações nomi-
nais dos empregados ou assalariados, ou a inexactidão dos seus 
elementos, será punida com a multa de 500,00 a 5 000,00 patacas.

6. Os impressos da declaração e das relações nominais são 
disponíveis no 2.º Centro de Serviços do Edifício «Finanças», 
no Centro de Serviços da RAEM e no Centro de Serviços da 
RAEM das Ilhas.

財 政 局

告 示

2022

. 

M/5

. 

. 

M/5

A

d M/3

M/3A

e M/4

. 

M3/M4

. 

. 
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 $2,832.00

統 計 暨 普 查 局

名 單

  

1.º 0424 1290XXXX .................. 71.6

2.º 0736 1426XXXX .................. 70.4

3.º 1229 1351XXXX .................. 70.2

4.º 1924 1269XXXX .................. 69.9

5.º 0492 5203XXXX .................. 69.6

6.º 1948 5167XXXX .................. 69.5

7.º 1662 1325XXXX .................. 69.1

8.º 1566 1260XXXX .................. 69.0

9.º 1222 1251XXXX .................. 68.6

10.º 2046 1499XXXX .................. 68.4

11.º 1052 1247XXXX .................. 68.2

12.º 1984 5196XXXX .................. 68.0

13.º 1176 1265XXXX .................. 67.8

14.º 0143 1318XXXX .................. 67.6

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 13 de Dezembro de 
2022.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 2 832,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Lista

Regime de gestão uniformizada — concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, na Direcção dos 

Serviços de Estatística e Censos, para adjunto-técnico de 2.ª 

classe, 1.º escalão, área de apoio técnico-administrativo geral

Lista Classificativa Final

Lista classificativa final dos candidatos ao concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
dois lugares vagos do quadro, e de um lugar vago, em regime 
de contrato administrativo de provimento, de adjunto-técnico 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de 
apoio técnico-administrativo geral, da Direcção dos Serviços 
de Estatística e Censos, e dos que vierem a verificar-se nestes 
serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 50, II Série, de 9 de Dezembro de 2020: 

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand.

  Nome Classificação 
final

1.º 0424 CHEUNG, CHENG 
HOI 1290XXXX ..........71,6 

2.º 0736 HUANG, JIAWEI 1426XXXX ..........70,4 

3.º 1229 LEI, SOI I 1351XXXX ..........70,2 

4.º 1924 WONG, KA SENG 1269XXXX ..........69,9 

5.º 0492 CHOI, TIN WENG 5203XXXX ..........69,6 

6.º 1948 WONG, MEI LENG 5167XXXX ..........69,5 

7.º 1662 SIN, WAI IENG 1325XXXX ..........69,1 

8.º 1566 NG, KIT IENG 1260XXXX ..........69,0 

9.º 1222 LEI, SAN FAI 1251XXXX ..........68,6 

10.º 2046 ZHONG, PEITING 1499XXXX ..........68,4 

11.º 1052 LAM, WENG 
HANG 1247XXXX ..........68,2 

12.º 1984 WONG, UN LAM 5196XXXX ..........68,0 

13.º 1176 LEI, KA FONG 1265XXXX ..........67,8 

14.º 0143 CHAN, KANG 
IENG 1318XXXX ..........67,6 
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15.º 1912 1274XXXX .................. 67.3

16.º 1309 1282XXXX .................. 67.1

17.º 1663 1315XXXX .................. 66.7

18.º 1781 1226XXXX .................. 66.3

19.º 0378 1263XXXX .................. 66.0

20.º 1964 1299XXXX .................. 65.9

21.º 1911 1348XXXX .................. 65.7

22.º 0017 1307XXXX .................. 65.5

23.º 1942 1254XXXX .................. 65.4

24.º 0916 1218XXXX .................. 65.2

25.º 1991 1218XXXX .................. 65.1

26.º 0918 1250XXXX .................. 64.9 a

27.º 1977 1220XXXX .................. 64.9 a

28.º 1235 1308XXXX .................. 64.7 a

29.º 0126 1345XXXX .................. 64.7 a

30.º 1209 5136XXXX .................. 64.5

31.º 0697 1250XXXX .................. 64.4

32.º 1839 1266XXXX .................. 64.3

33.º 1251 1274XXXX .................. 64.2

34.º 1632 5197XXXX .................. 64.1

35.º 0335 1542XXXX .................. 63.9

36.º 1951 1283XXXX .................. 63.8 a

37.º 1735 1353XXXX .................. 63.8 a

38.º 1790 1307XXXX .................. 63.7

39.º 1894 1309XXXX .................. 63.6

40.º 1489 1385XXXX .................. 63.5

41.º 0871 5198XXXX .................. 63.4

42.º 1045 1281XXXX .................. 63.3 a

43.º 1430 1292XXXX .................. 63.3 a

44.º 1420 1465XXXX .................. 63.2

45.º 1008 5093XXXX .................. 63.0

46.º 0707 5169XXXX .................. 62.8 a

47.º 0594 1238XXXX .................. 62.8 a

48.º 0692 1236XXXX .................. 62.7

49.º 1979 7387XXXX .................. 62.6

50.º 1376 1502XXXX .................. 62.5 a

51.º 1557 5194XXXX .................. 62.5 a

52.º 0574 1324XXXX .................. 62.4

Ordem N.º do 
cand.

  Nome Classificação 
final

15.º 1912 WONG, IN SAN 1274XXXX ..........67,3 

16.º 1309 LEONG, KA POU 1282XXXX..........67,1 

17.º 1663 SIN, WENG LAM 1315XXXX ..........66,7 

18.º 1781 TOU, SOI IO 1226XXXX ..........66,3 

19.º 0378 CHEONG, HOU 
MENG 1263XXXX ..........66,0 

20.º 1964 WONG, SI MAN 1299XXXX ..........65,9 

21.º 1911 WONG, IN MAN 1348XXXX ..........65,7 

22.º 0017 AO IEONG, WAN 
WENG 1307XXXX .........65,5 

23.º 1942 WONG, LAI WA 1254XXXX ..........65,4 

24.º 0916 KUOK, UN IENG 1218XXXX ..........65,2 

25.º 1991 WONG, WAI FU 1218XXXX ..........65,1 

26.º 0918 KUOK, WAI LON 1250XXXX ..........64,9 (a) 

27.º 1977 WONG, SUT MAN 1220XXXX ..........64,9 (a) 

28.º 1235 LEI, SUM YI 1308XXXX ..........64,7 (a) 

29.º 0126 CHAN, KA IP 1345XXXX ..........64,7 (a) 

30.º 1209 LEI, LAI WA 5136XXXX ..........64,5 

31.º 0697 HOI, KENG 
IEONG 1250XXXX ..........64,4 

32.º 1839 VONG, MAN 
CHENG 1266XXXX..........64,3 

33.º 1251 LEI, WENG SI 1274XXXX ..........64,2 

34.º 1632 PUN, KIN IP 5197XXXX ..........64,1 

35.º 0335 CHEN, JUNQI 1542XXXX ..........63,9 

36.º 1951 WONG, NGA I 1283XXXX ..........63,8 (a) 

37.º 1735 TAM, SOK IENG 1353XXXX ..........63,8 (a) 

38.º 1790 U, CHO KEI 1307XXXX .........63,7 

39.º 1894 WONG, HOI CHON 1309XXXX ..........63,6 

40.º 1489 LOU, SIO CHENG 1385XXXX ..........63,5 

41.º 0871 KU, CHON KIT 5198XXXX ..........63,4 

42.º 1045 LAM, UN CHENG 1281XXXX ..........63,3 (a) 

43.º 1430 LO, I KEI 1292XXXX ..........63,3 (a) 

44.º 1420 LIU, WENZHENG 1465XXXX ..........63,2 

45.º 1008 LAM, KIO HANG 5093XXXX ..........63,0 

46.º 0707 HOI, WUI IAN 5169XXXX ..........62,8 (a) 

47.º 0594 FONG, WAI KIT 1238XXXX ..........62,8 (a) 

48.º 0692 HOI, KA LEONG 1236XXXX ..........62,7 

49.º 1979 WONG, TAT 
KEONG 7387XXXX ..........62,6 

50.º 1376 LI, LIFENG 1502XXXX ..........62,5 (a) 

51.º 1557 NG, KA MEI 5194XXXX ..........62,5 (a) 

52.º 0574 FONG, HOU IN 1324XXXX ..........62,4 
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53.º 1091 1261XXXX .................. 62.3

54.º 1479 1312XXXX .................. 62.2

55.º 0933 1316XXXX .................. 62.1 a

56.º 1586 1279XXXX .................. 62.1 a

57.º 2037 1455XXXX .................. 62.0

58.º 0744 1476XXXX .................. 61.7

59.º 0002 1302XXXX .................. 61.6

60.º 2026 1457XXXX .................. 61.5

61.º 0223 1260XXXX .................. 61.4 a

62.º 0710 5214XXXX .................. 61.4 a

63.º 0455 1227XXXX .................. 61.3

64.º 0542 5189XXXX .................. 61.2

65.º 0548 1252XXXX .................. 61.1

66.º 0723 1330XXXX .................. 60.7

67.º 0908 1252XXXX .................. 60.6 a

68.º 0682 姸 1216XXXX .................. 60.6 a

69.º 1453 1243XXXX .................. 60.3

70.º 1372 1524XXXX .................. 60.2

71.º 1818 5204XXXX .................. 60.0

72.º 1442 5155XXXX .................. 59.9 a

73.º 0811 1352XXXX .................. 59.9 a

74.º 1522 1258XXXX .................. 59.6

75.º 1050 7439XXXX .................. 59.5

76.º 1487 1227XXXX .................. 59.4 a

77.º 1066 1306XXXX .................. 59.4 a

78.º 1945 1227XXXX .................. 59.0 a

79.º 1366 5209XXXX .................. 59.0 a

80.º 0654 1311XXXX .................. 58.9

81.º 1563 5205XXXX .................. 58.7 a

82.º 0499 1241XXXX .................. 58.7 a

83.º 1693 1381XXXX .................. 58.6

84.º 1676 1337XXXX .................. 58.5

85.º 1721 1256XXXX .................. 58.2

86.º 0672 1223XXXX .................. 58.1

87.º 1144 1244XXXX .................. 57.8 a

88.º 0063 1245XXXX .................. 57.8 a

89.º 1367 1278XXXX .................. 57.7

Ordem N.º do 
cand.

  Nome Classificação 
final

53.º 1091 LAO, KA WO 1261XXXX ..........62,3 

54.º 1479 LOU, IN U 1312XXXX ..........62,2 

55.º 0933 KWOK, SENG IAN 1316XXXX ..........62,1 (a) 

56.º 1586 NG, SIO WAN 1279XXXX ..........62,1 (a) 

57.º 2037 ZHANG, JINSHAO 1455XXXX ..........62,0 

58.º 0744 HUANG, ZHEN 1476XXXX ..........61,7 

59.º 0002 AO IEONG, FU 1302XXXX..........61,6 

60.º 2026 XU, XINXIN 1457XXXX ..........61,5 

61.º 0223 CHAN, WAI TENG 1260XXXX ..........61,4 (a) 

62.º 0710 HON, FU HANG 5214XXXX ..........61,4 (a) 

63.º 0455 CHIU, KA HOU 1227XXXX ..........61,3 

64.º 0542 CHU, WAI IAN 5189XXXX ..........61,2 

65.º 0548 CORDOVA WONG, 
BERNARDINO 
JUDAS 1252XXXX ..........61,1 

66.º 0723 HONG, NEI NEI 1330XXXX ..........60,7 

67.º 0908 KUOK, KAM 
PANG 1252XXXX ..........60,6 (a) 

68.º 0682 HOI, CHI IN 1216XXXX ..........60,6 (a) 

69.º 1453 LOI, LAP IAN 1243XXXX ..........60,3 

70.º 1372 LI, DAN 1524XXXX ..........60,2 

71.º 1818 UN, KA MENG 5204XXXX ..........60,0 

72.º 1442 LO, SOK IAN 5155XXXX ..........59,9 (a) 

73.º 0811 IP, HONG WAI 1352XXXX ..........59,9 (a) 

74.º 1522 MASSA, ELISA 1258XXXX ..........59,6 

75.º 1050 LAM, WAI TAT 7439XXXX ..........59,5 

76.º 1487 LOU, SIN I 1227XXXX ..........59,4 (a) 

77.º 1066 LAO, CHI KIN 1306XXXX..........59,4 (a) 

78.º 1945 WONG, MAN 
CHONG 1227XXXX ..........59,0 (a) 

79.º 1366 LEUNG, CHI 
KEONG 5209XXXX ..........59,0 (a) 

80.º 0654 HO, MAN HA 1311XXXX ..........58,9 

81.º 1563 NG, KIM FAI 5205XXXX ..........58,7 (a) 

82.º 0499 CHONG, CHEOK 
WA 1241XXXX ..........58,7 (a) 

83.º 1693 SOU, I FONG 1381XXXX ..........58,6 

84.º 1676 SIO, SOK IN 1337XXXX ..........58,5 

85.º 1721 TAM, HIO HA 1256XXXX ..........58,2 

86.º 0672 HO, WAI KIT 1223XXXX ..........58,1 

87.º 1144 LEI, CHOI PENG 1244XXXX ..........57,8 (a) 

88.º 0063 CHAN, CHI CHON 1245XXXX ..........57,8 (a) 

89.º 1367 LEUNG, CHO KEI 1278XXXX ..........57,7 
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90.º 1400 1374XXXX .................. 57.3

91.º 1029 5132XXXX .................. 57.2

92.º 1955 5106XXXX .................. 56.8 a

93.º 1344 1367XXXX .................. 56.8 a

94.º 1967 1298XXXX .................. 56.5

95.º 1774 1243XXXX .................. 56.4

96.º 0173 1218XXXX .................. 56.1 a

97.º 0755 1516XXXX .................. 56.1 a

98.º 0681 1249XXXX .................. 56.0

99.º 1761 1225XXXX .................. 55.9

100.º 0818 1368XXXX .................. 55.8

101.º 0029 5207XXXX .................. 55.7 a

102.º 0597 1318XXXX .................. 55.7 a

103.º 1934 1391XXXX .................. 55.6 a

104.º 0581 1282XXXX .................. 55.6 a

105.º 0386 5187XXXX .................. 55.3

106.º 1383 1240XXXX .................. 55.2 a

107.º 0311 1223XXXX .................. 55.2 a

108.º 1368 1316XXXX .................. 55.2 a

109.º 1040 1224XXXX .................. 55.1

110.º 1416 1436XXXX .................. 54.8 a

111.º 0954 1484XXXX .................. 54.8 a

112.º 0262 1316XXXX .................. 54.7

113.º 1012 1226XXXX .................. 54.4 a

114.º 0995 1321XXXX .................. 54.4 a

115.º 1237 5158XXXX .................. 54.3

116.º 2009 1389XXXX .................. 54.0

117.º 1266 1262XXXX .................. 53.9

118.º 1205 1259XXXX .................. 53.6

119.º 1417 1503XXXX .................. 53.5

120.º 0923 5153XXXX .................. 53.2

121.º 1636 1557XXXX .................. 53.1

122.º 0713 1245XXXX .................. 52.8

123.º 1640 1306XXXX .................. 52.7

124.º 0663 1262XXXX .................. 52.4 a

125.º 0239 1237XXXX .................. 52.4 a

126.º 1714 1264XXXX .................. 52.3

Ordem N.º do 
cand.

  Nome Classificação 
final

90.º 1400 LIN, YANTING 1374XXXX ..........57,3 

91.º 1029 LAM, ON KEI 5132XXXX ..........57,2 

92.º 1955 WONG, ON NEI 5106XXXX ..........56,8 (a) 

93.º 1344 LEONG, SAIPAN 1367XXXX ..........56,8 (a) 

94.º 1967 WONG, SI WENG 1298XXXX ..........56,5 

95.º 1774 TONG, WAI CHI 1243XXXX ..........56,4 

96.º 0173 CHAN, MEI IAN 1218XXXX ..........56,1 (a) 

97.º 0755 IAO, A CHOI 1516XXXX ..........56,1 (a) 

98.º 0681 HOI, CHI HANG 1249XXXX ..........56,0 

99.º 1761 TANG, WENG 
CHONG 1225XXXX ..........55,9 

100.º 0818 IP, U IEONG 1368XXXX ..........55,8 

101.º 0029 AO, KA MAN 5207XXXX..........55,7 (a) 

102.º 0597 FU, WENG I 1318XXXX ..........55,7 (a) 

103.º 1934 WONG, KIT LAM 1391XXXX ..........55,6 (a) 

104.º 0581 FONG, KA MAN 1282XXXX..........55,6 (a) 

105.º 0386 CHEONG, KA FAI 5187XXXX ..........55,3 

106.º 1383 LI, WING YEE 1240XXXX ..........55,2 (a) 

107.º 0311 CHEANG, KEI 
CHON 1223XXXX ..........55,2 (a) 

108.º 1368 LEUNG, HIO 
IENG 1316XXXX ..........55,2 (a)

109.º 1040 LAM, TAN HA 1224XXXX ..........55,1 

110.º 1416 LIU, JIAQI 1436XXXX ..........54,8 (a) 

111.º 0954 LAI, YI CHIN 1484XXXX ..........54,8 (a) 

112.º 0262 CHAO, KIN KUAN 1316XXXX ..........54,7 

113.º 1012 LAM, KUOK 
HENG 1226XXXX ..........54,4 (a) 

114.º 0995 LAM, KA LEONG 1321XXXX ..........54,4 (a) 

115.º 1237 LEI, TAK U 5158XXXX ..........54,3 

116.º 2009 WU, HAOMEIZI 1389XXXX ..........54,0 

117.º 1266 LEONG, CHI MAN 1262XXXX ..........53,9 

118.º 1205 LEI, KUOK KAN 1259XXXX ..........53,6 

119.º 1417 LIU, JINYAO 1503XXXX ..........53,5 

120.º 0923 KUONG, KIN 
PONG 5153XXXX ..........53,2 

121.º 1636 REHAN, GULI 1557XXXX ..........53,1 

122.º 0713 HONG, HOI LON 1245XXXX ..........52,8 

123.º 1640 SAM, I KUAN 1306XXXX..........52,7 

124.º 0663 HO, SAO LAI 1262XXXX ..........52,4 (a) 

125.º 0239 CHANG, HOU 
FONG 1237XXXX ..........52,4 (a) 

126.º 1714 TAI, SENG IAN 1264XXXX ..........52,3 
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127.º 0053 5207XXXX .................. 52.0 a

128.º 0511 1312XXXX .................. 52.0 a

129.º 1087 5206XXXX .................. 51.9

130.º 0436 1309XXXX .................. 51.7

131.º 1620 1318XXXX .................. 51.6

132.º 1077 5189XXXX .................. 51.5

133.º 1698 5200XXXX .................. 51.4

134.º 0466 1229XXXX .................. 51.2

135.º 1345 5190XXXX .................. 51.0

136.º 1537 1341XXXX .................. 50.9

137.º 1646 1303XXXX .................. 50.7

138.º 0864 1347XXXX .................. 50.5

139.º 0376 1229XXXX .................. 50.1

a 2 3/ 2 017

14/2016

 

0010 5200XXXX b

0015 5153XXXX b

0042 1268XXXX b

0058 5206XXXX b

0204 1272XXXX b

0579 5192XXXX b

0616 5167XXXX b

0656 5213XXXX b

0711 1327XXXX b

0720 5207XXXX b

0851 5171XXXX b

0906 5184XXXX b

0946 1352XXXX b

0959 1308XXXX b

1065 5154XXXX b

1126 1313XXXX b

1200 1260XXXX b

Ordem N.º do 
cand.

  Nome Classificação 
final

127.º 0053 CHAK, WENG 
KEONG 5207XXXX..........52,0 (a) 

128.º 0511 CHONG, KUOK 
HONG 1312XXXX ..........52,0 (a) 

129.º 1087 LAO, KA POU 5206XXXX ..........51,9 

130.º 0436 CHIM, CHI 
CHENG 1309XXXX ..........51,7 

131.º 1620 PUN, CHI KIN 1318XXXX ..........51,6 

132.º 1077 LAO, I KUN 5189XXXX ..........51,5 

133.º 1698 SOU, KEI CHENG 5200XXXX ..........51,4 

134.º 0466 CHOI, HONG 
IENG 1229XXXX ..........51,2 

135.º 1345 LEONG, SAO WAI 5190XXXX ..........51,0 

136.º 1537 NG, CHIO WA 1341XXXX ..........50,9 

137.º 1646 SHI, CHENG 
HANG 1303XXXX ..........50,7 

138.º 0864 KOU, KA FAI 1347XXXX ..........50,5 

139.º 0376 CHEONG, HON 
PAN 1229XXXX ..........50,1 

Observação para os candidatos aprovados: 

a) Igualdade de classificação; são aplicadas as preferências 
estipuladas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

Candidatos excluídos:

N.º do 
cand.

   Nome Notas

0010 AO IEONG, MAN IAN 5200XXXX (b)

0015 AO IEONG, SAO CHU 5153XXXX (b)

0042 AU, MAN WAI 1268XXXX (b)

0058 CHAN, CHAO HA 5206XXXX (b)

0204 CHAN, TONG WAI 1272XXXX (b)

0579 FONG, KA I 5192XXXX (b)

0616 HO, CHI SAN 5167XXXX (b)

0656 HO, MEI SAN 5213XXXX (b)

0711 HONG, CHENG LONG 1327XXXX (b)

0720 HONG, LAI IENG 5207XXXX (b)

0851 KONG, HOK WAI 5171XXXX (b)

0906 KUOK, KAM MAN 5184XXXX (b)

0946 LAI, KA WENG 1352XXXX (b)

0959 LAM, CHAN WAI 1308XXXX (b)

1065 LAO, CHI IAN 5154XXXX (b)

1126 LEE, HOI IENG 1313XXXX (b)

1200 LEI, KUAI IN 1260XXXX (b)
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1204 1448XXXX b

1284 1231XXXX b

1342 5203XXXX b

1436 1221XXXX b

1447 1285XXXX b

1467 5184XXXX b

1485 1236XXXX b

1506 5207XXXX b

1507 1279XXXX b

1611 1254XXXX b

1653 1225XXXX b

1692 5181XXXX b

1745 1292XXXX b

1766 1242XXXX b

1809 5210XXXX b

1816 1246XXXX b

1826 5191XXXX b

1846 5211XXXX b

1962 5209XXXX b

2015 5199XXXX b

2019 5188XXXX b

2022 1496XXXX b

2048 1378XXXX b

b 23/2017 14/2016

23/2017 14/2016

 

 

 

 $14,530.00

N.º do 
cand.

   Nome Notas

1204 LEI, KUAN LONG 1448XXXX (b)

1284 LEONG, I TENG 1231XXXX (b)

1342 LEONG, PAK KIN 5203XXXX (b)

1436 LO, KIT I 1221XXXX (b)

1447 LOI, HIO IAN 1285XXXX (b)

1467 LOK, KIN KEONG 5184XXXX (b)

1485 LOU, KIN PAN 1236XXXX (b)

1506 MAK, CHI NGA 5207XXXX (b)

1507 MAK, CHONG HIN 1279XXXX (b)

1611 PANG, NGOU IN 1254XXXX (b)

1653 SI, KAM SENG 1225XXXX (b)

1692 SOU, CHI IAN 5181XXXX (b)

1745 TANG, CHI TENG 1292XXXX (b)

1766 TCHIM, WAI TENG 1242XXXX (b)

1809 UN, HIO WAI 5210XXXX (b)

1816 UN, KA MAN 1246XXXX (b)

1826 UN, SIO MENG 5191XXXX (b)

1846 VU, KAI PONG 5211XXXX (b)

1962 WONG, SENG UN 5209XXXX (b)

2015 WU, KA PEK 5199XXXX (b)

2019 WU, WENG I 5188XXXX (b)

2022 WU, ZENAN 1496XXXX (b)

2048 ZHOU, JINSHENG 1378XXXX (b)

Observação para os candidatos excluídos:

b) Nos termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017: candidatos excluídos 
por terem faltado à entrevista de selecção.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor re-
curso para a entidade que autorizou a abertura do concurso, 
no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da 
publicação da presente lista no Boletim Oficial da RAEM.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 3 de Janeiro de 2023).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 15 de 
Dezembro de 2022.

O Júri:

Presidente: Tang U Fai, chefe de departamento.

Vogal: Chan Wai Chong, adjunto-técnico especialista princi-
pal.

Vogal suplente: Choi Ieng Fai, técnica especialista.

(Custo desta publicação $ 14 530,00)
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會 計 師 專 業 委 員 會

名 單

20/2020

COMISSÃO PROFISSIONAL DOS CONTABILISTAS

Listas

Nos termos do n.º 3 do artigo 54.º da Lei n.º 20/2020 (Regi-
me de qualificação e exercício da profissão de contabilista), é 
publicada a lista dos contabilistas habilitados a quem foram 
emitidas, suspensas ou canceladas licenças para o exercício da 
profissão, ou cuja suspensão tenha cessado, no 4.º trimestre de 
2022:

准照編號

Número da 
licença

姓名

Nome
職業住所

Domicílio profissional
備註

Nota

P0228

CHAN CHAN 

AO

355 7 F

355 AV. DA PRAIA GRANDE, EDIF VAN 

KENG, 7F. MACAU

Licença emitida em 8 de Novembro de 

2022

P0390

HONG WENG I

169 4 10 P

RUA BRUXELAS Nº 169, EDF. NAM NGON 

10 AND. P, MACAU

Licença emitida em 8 de Novembro de 

2022

P0438

FOK KAM 

CHAO PEDRO 

PAULO

90 4 H

Licença emitida em 11 de Outubro de 2022

P1005

LAM KA POU

2 4 4 -2 4 6 5

H&I Licença emitida em 11 de Outubro de 2022

Comissão Profissional dos Contabilistas, aos 6 de Janeiro de 
2023.

O Presidente da CPC, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

Nos termos do n.º 3 do artigo 93.º da Lei n.º 20/2020 (Regi-
me de qualificação e exercício da profissão de contabilista), é 
publicada a lista dos novos registos, registos suspensos, sus-
pensões levantadas e registos cancelados dos contabilistas que 
podem prestar serviços de contabilidade, fiscalidade e outros 
serviços relacionados, no 4.º trimestre de 2022:

 

 $1,541.00

20/2020

登錄編號

Registo n.º

姓名

Nome

職業住所

Domicílio profissional

備註

Nota

T0228

CHAN CHAN 

AO

355 7 F

355 AV. DA PRAIA GRANDE, EDIF VAN 

KENG, 7F. MACAU

Registo cancelado em 8 de Novembro de 

2022

T0317

LEONG PAK 

HOU

28 2 B

Registo cancelado em 30 de Novembro de 

2022

T0438

FOK KAM 

CHAO PEDRO 

PAULO

6 15 I

Registo cancelado em 11 de Outubro de 

2022
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 $2,243.00

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

通 告

01-TS-2023  

21/2021 14/2016

2/2021

14/2009

1. 

登錄編號

Registo n.º

姓名

Nome

職業住所

Domicílio profissional

備註

Nota

T0534

CHAN KUAN 

IOI

762-804 18 E

Registo cancelado em 30 de Novembro de 

2022

T0550

LEUNG KAM 

MEI VERONI-

CA

氹 384 23 B

Novo registo efectuado em 11 de Outubro 

de 2022

T0947

CHAO MAN 

NGA

23 F

Registo cancelado em 4 de Novembro de 

2022

T0985

HO MAN 

HONG

18

3 3 C Registo cancelado em 12 de Dezembro de 

2022

T1005

LAM KA POU

244-246 5

H&I Registo cancelado em 11 de Outubro de 

2022

Comissão Profissional dos Contabilistas, aos 6 de Janeiro de 

2023.

O Presidente da CPC, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 2 243,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Avisos

(Concurso n.º 01-TS-2023)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 7 de Dezembro de 2022, e nos termos do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, Se-
lecção e Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos), republicado e renumerado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021 e da Lei n.º 14/2009 (Re-
gime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), 
alterada pela Lei n.º 2/2021, se encontra aberto o concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, comum, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de dois lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior (área de engenharia 
electromecânica) do quadro do pessoal da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, e dos que vierem a 
verificar-se nesta Direcção de Serviços, na mesma forma de 
provimento, até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão 
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2. 

3. 

/

4. 

4/2017

2/2021 14/2009

430

5. 

21/2021

14/2016

uniformizada, destinado a avaliar as competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior da área 
de engenharia electromecânica.

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

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção e 
adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de âm-
bito geral ou especializado, executadas com autonomia e res-
ponsabilidade, tendo em vista colaborar na tomada de decisão 
superior, requerendo uma especialização e formação básica do 
nível de licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutora-
mento que corresponda a um ciclo de estudos integrados que 
não confira grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Estudo, adaptação ou aplicação de métodos e processos 
técnicos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo 
projectos, emitindo pareceres; participando em reuniões e 
grupos de trabalho de carácter departamental e interdeparta-
mental; assegurando a qualidade e andamento de execução de 
projectos de obras na área de engenharia electromecânica por 
parte das empresas adjudicatárias; realizando análise, estudo 
e avaliação de obras/projectos de manutenção e reparação e 
apresentando relatórios; acompanhando os procedimentos 
relativos a concurso; colaborando no tratamento de assuntos 
relacionados com a área de engenharia electromecânica.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.a classe, 1.º escalão, vence pelo índi-
ce 430 da tabela indiciária, constante do nível 5 do Mapa 2 do 
Anexo I à Lei n.º 14/2009 (Regime das Carreiras dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017 e pela 
Lei n.º 2/2021, e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
regime geral da Função Pública.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que, até ao termo do pra-
zo da apresentação de candidaturas (2 de Fevereiro de 2023), 
possuam licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutora-
mento que corresponda a um ciclo de estudos integrados que 
não confira grau de licenciatura, em engenharia electromecâ-
nica ou afins, e satisfaçam os requisitos gerais para o desem-
penho de funções públicas, nos termos da legislação em vigor, 
nomeadamente: ser residente permanente da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, maioridade, com capacidade pro-
fissional, aptidão física e mental, e se encontrem nas situações 
indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016 (Recrutamento, Selecção e Formação para 
Efeitos de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021.
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6. 

6.1 

6.2 4/2021

$300.00

6.2.1 

VISA MasterCard

e

M Pay

6.2.2 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

6. Formas e prazo de apresentação de candidatura

6.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (de 19 de Janeiro até 2 de Fevereiro 
de 2023);

6.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte de 
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de 
requerimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado pelo Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos de 
candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor de 
$300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte de papel ou electrónico.

6.2.1 Em suporte de papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação de 
procuração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas 
e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 9,00 
e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas; sexta-feira en-
tre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 horas), na 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita 
na Calçada dos Quartéis, em Macau. O pagamento da taxa de 
candidatura pode ser efectuado em numerário ou através das 
máquinas e aparelhos da «GovPay», nomeadamente por VISA, 
MasterCard, UnionPay, UnionPay Quick Pass, UnionPay App, 
Pagamento por Mobile Banking do Banco da China, Tai Fung 
Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay e 
Alipay; ou por cartão Macau Pass e Mpay).

6.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas, a «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Fun-
cionais» em formulário electrónico no serviço electrónico para 
a apresentação de candidaturas ao regime de gestão uniformi-
zada, disponibilizado através da plataforma electrónica unifor-
mizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da página 
electrónica: http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do 
telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da RAEM»). 
A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo fixado no aviso 
de abertura do concurso, devendo a sua apresentação ser en-
viada antes das 17,45 horas do último dia do prazo, ou antes 
das 17,30 horas, quando este calhe numa sexta-feira. O paga-
mento da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo momen-
to (através da plataforma de pagamento online da «GovPay»).
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A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso).

7.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, Selecção e Formação para Efeitos de Acesso dos Tra-
balhadores dos Serviços Públicos), republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

7.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
referidos no ponto 7.1 e registo biográfico ou documento que 
comprova a situação funcional, se os mesmos já se encontrarem 
arquivados nos respectivos processos individuais, devendo tal 
facto ser declarado na apresentação da candidatura.

7.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos no 
ponto 7.1 e dos documentos citados no ponto 7.2 podem ser 
simples ou autenticadas.

7.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos identificados no ponto 7.1 ou dos docu-
mentos mencionados no ponto 7.2 quando solicitados, o candi-
dato deve apresentar os documentos em falta no prazo definido 
na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista final de 
candidatos.

7.6 O formulário acima citado «Ficha de Inscrição em Con-
curso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcio-
nais» pode ser descarregado na página electrónica da Imprensa 
Oficial ou adquirido, mediante pagamento, na mesma.

7.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

7.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos especificados no ponto 
7.1 e no ponto 7.2, deve entregar os originais ou cópias autenti-
cadas daqueles dentro do prazo para a entrega dos documentos 
necessários à instrução do processo de provimento.

8. Métodos de selecção

8.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção, com ca-
rácter eliminatório.
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8.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é 
automaticamente excluído.

8.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entre-
vista de selecção.

8.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à 
entrevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 
nos primeiros cinquenta lugares, por ordem decrescente de 
classificação. No caso de haver mais do que um candidato com 
a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 
passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igual-
dade de classificação.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais.

10. Sistema de classificação

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

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

11. Classificação final

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

Prova de conhecimentos = 55%

Entrevista de selecção = 45%

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão or-
denados de acordo com as condições de preferência previstas nos 
n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, Selecção e Formação para Efeitos de Acesso dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos), republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Publicitação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-
cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 
realização das provas dos métodos de selecção são afixados no 
expositor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, sita na Calçada dos Quartéis, em Macau, e disponibi-
lizados na página electrónica dos concursos da função pública 
(http://www.safp.gov.mo/) e na página electrónica das Forças 
de Segurança de Macau (http://www.fsm.gov.mo/).
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14. Programa das provas

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

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

14.3 Regulamento Administrativo n.º 9/2002 (Organização e 
Funcionamento da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 29/2018;

14.4 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 18/2018 
e pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

14.5 Lei n.º 14/2009 (Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021;

14.6 Decreto-Lei n.º 122/84/M (Regime das Despesas com 
Obras e Aquisição de Bens e Serviços), alterado e republicado 
pela Lei n.º 5/2021;

14.7 Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho (Processo de 
Aquisição de Bens e Serviços);

14.8 Regime Jurídico do Contrato das Empreitadas de Obras 
Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de No-
vembro;

14.9 Lei n.º 15/2021 (Regime Jurídico da Segurança contra 
Incêndios em Edifícios e Recintos);

14.10 Regulamento Administrativo n.º 39/2022 (Aprova o 
Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edi-
fícios e Recintos);

14.11 Regulamento Administrativo n.º 35/2011 (Procedimen-
tos para a Emissão de Licença de Exploração de Instalações 
Eléctricas);

14.12 Decreto-Lei n.º 46/96/M, de 19 de Agosto (Regulamen-
to de Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Macau);

14.13 Lei n.º 8/2014 (Prevenção e Controlo do Ruído Am-
biental), alterada pela Lei n.º 9/2019;

14.14 Lei n.º 14/2021 (Regime Jurídico da Construção Urba-
na);

14.15 Regulamento Administrativo n.º 38/2022 (Regulamen-
tação do Regime Jurídico da Construção Urbana);

14.16 Lei n.º 14/2022 (Regime Jurídico de Segurança dos As-
censores);

14.17 Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de 
Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos 
Administrativos, emitidos pela Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes (agora DSSCU);

14.18 Conjunto de Instruções para Elaboração de Projectos 
de Obras de Construção e de Ampliação na área de engenha-
ria electromecânica, emitido pela DSSOPT (agora DSSCU);

14.19 Instruções para Apreciação, Aprovação, Vistoria e 
Operação dos Equipamentos de Elevadores em Obras Públi-
cas, emitidas pela DSSOPT (agora DSSCU);
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14.20 Conhecimentos profissionais da área de engenharia 
electromecânica, designadamente os de concepção e funda-
mentos de funcionamento, reparação e manutenção alusivos 
aos equipamentos de elevadores, sistema de ar-condicionado, 
sistema de abastecimento de águas e drenagem de águas resi-
duais, sistema contra incêndio, sistema de gás e suas instala-
ções de fornecimento eléctrico;

14.21 Elaboração de propostas, informações, pareceres téc-
nicos especializados, programas de concurso e cadernos de 
encargos na área de engenharia electromecânica.

Na prova de conhecimentos, é apenas permitida aos can-
didatos a consulta da legislação (na sua versão original, sem 
qualquer nota e registo pessoal ou quaisquer anotações) men-
cionada no programa do presente aviso; os candidatos podem 
usar calculadora sem funções de programação e memória de 
armazenamento, não sendo permitido o uso de quaisquer ou-
tros equipamentos electrónicos ou de comunicação;

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Servi-
ços Públicos), com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, 
e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
Selecção e Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos), republicado e renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021.

16. Observação

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

17. Composição do júri

Presidente: Chan Ngon Mou, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Ho Kuok Son, chefe assistente; e

Chang Heng Chong, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Chan San In, chefe de primeira; e

Choi Cheng Cheng, técnica superior de 2.ª classe.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 11 de Janeiro de 2023.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-
-geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 15 709,00)

(Concurso n.º 02-TS-2023)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 19 de Dezembro de 2022, e nos termos 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regula-
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mento Administrativo n.º 21/2021 e da Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, se encontra aberto 
o concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, comum, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de um lugar vago de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de engenharia civil, do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, e dos que vierem 
a verificar-se nesta Direcção de Serviços, na mesma forma de 
provimento, até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 
de engenharia civil.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento do lugar 
vago e dos que venham a vagar nesta Direcção dos Serviços, na 
mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria e 
área funcional.

2. Características do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cientí-
ficos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projec-
tos, emitindo pareceres e participando em reuniões de grupos 
de trabalho de carácter departamental e interdepartamental. 
Assegura a qualidade e o andamento de execução de obras na 
área de engenharia civil, feita pela companhia adjudicatária, 
analisa, estuda e avalia os projectos de obras ou manutenção, 
submetendo os pertinentes relatórios. Acompanha o procedi-
mento de concurso, assistindo o tratamento de tarefas alusivas 
à área de engenharia civil.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021 e pela Lei n.º 4/2017 e usufrui dos direitos e regalias 
previstos no regime geral da Função Pública.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que correspon-
da a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de 
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licenciatura, em engenharia civil ou afins, satisfaçam os demais 
requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos 
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente 
permanente da Região Administrativa Especial de Macau 
(RAEM); maioridade; capacidade profissional, aptidão física e 
mental, até ao termo do prazo da apresentação de candidatura 
(até ao dia 2 de Fevereiro de 2023) e se encontrem nas situa-
ções indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da RAEM (de 19 de 
Janeiro a 2 de Fevereiro de 2023);

6.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte de 
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de 
requerimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por 
Despacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 
de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

6.2.1 Em suporte de papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-
ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 
9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas e sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 
horas), na Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, sita na Calçada dos Quartéis — Macau. O pagamento 
da taxa de candidatura deve ser efectuado no mesmo momento 
(Formas de pagamento: em numerário ou através das máquinas 
e aparelhos da «GovPay», nomeadamente por VISA, Master 
Card, UnionPay, UnionPay Quick Pass, UnionPay App, Paga-
mento por Mobile Banking do Banco da China, Tai Fung Pay, 
GuangfaPay, LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay e Ali-
pay; ou por cartão Macau Pass e Mpay).

6.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electró-
nico para a apresentação de candidaturas ao regime de gestão 
uniformizada, disponibilizado através da plataforma electróni-
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ca uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através 
da página electrónica: http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da 
aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos 
da RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidatu-
ras. A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início 
a partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo fixado, deven-
do a sua apresentação de ser enviada até às 17,45 horas do últi-
mo dia do prazo, ou até às 17,30 horas, quando este calhe numa 
sexta-feira. O pagamento da taxa requerida deve ser efectuado 
no mesmo momento (através da plataforma de pagamento online 
da «GovPay»).

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso).

7.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

7.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
referidos no ponto 7.1, e o registo biográfico ou documento que 
comprova a situação funcional, se os mesmos já se encontrarem 
arquivados nos respectivos processos individuais, devendo tal 
facto ser declarado na apresentação da candidatura.

7.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos no 
ponto 7.1 e dos documentos referidos no ponto 7.2 podem ser 
simples ou autenticadas.

7.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos no ponto 7.1 ou dos documentos 
referidos no ponto 7.2 quando solicitados, o candidato deve 
apresentar os documentos em falta no prazo indicado na lista 
preliminar, sob pena de ficar excluído da lista final de candida-
tos.

7.6 O formulário acima referido «Ficha de Inscrição em Con-
curso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcio-
nais» pode ser descarregado na página electrónica da Imprensa 
Oficial ou adquirido, mediante pagamento, na mesma. 

7.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

7.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nos pontos 
7.1 e 7.2, deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos 
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referidos documentos dentro do prazo para a entrega dos 
documentos necessários à instrução do processo de provimento.

8. Métodos de selecção

8.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção, com ca-
rácter eliminatório.

8.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é 
automaticamente excluído.

8.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entre-
vista de selecção.

8.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à en-
trevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 
nos primeiros cinquenta lugares, por ordem decrescente de 
classificação. No caso de haver mais do que um candidato com 
a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 
passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igual-
dade de classificação.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais.

10. Sistema de classificação

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

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

11. Classificação final

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

Prova de conhecimentos = 60%

Entrevista de selecção = 40%

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.
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14.11 38/2022
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13. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e 
hora da realização das provas dos métodos de selecção, bem 
como as listas classificativas intermédias e final são afixados no 
expositor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sita na Calçada dos Quartéis — Macau, e colocados 
na página electrónica do concurso da função pública, em http://
concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica 
das Forças de Segurança de Macau, em http://www.fsm.gov.
mo/.

14. Programa da prova

14.1 «Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China»;

14.2 «Código do Procedimento Administrativo», aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

14.3 Regulamento Administrativo n.º 9/2002, «Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau», com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 29/2018;

14.4 «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, e pela Lei n.º 18/2018;

14.5 Lei n.º 14/2009, «Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 2/2021;

14.6 Lei n.º 9/83/M, de 3 de Outubro, «Normas de supressão 
de barreiras arquitectónicas»;

14.7 Decreto-Lei n.º 122/84/M, «Regime das despesas com 
obras e aquisição de bens e serviços», alterado e republicado 
pela Lei n.º 5/2021;

14.8 Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, «Regula o processo 
de aquisição de bens e serviços»;

14.9 «Regime jurídico do contrato das empreitadas de obras 
públicas», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de 
Novembro;

14.10 Lei n.º 14/2021, «Regime jurídico da construção urba-
na»;

14.11 «Regulamentação do regime jurídico da construção 
urbana», aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 38/2022;

14.12 Lei n.º 15/2021, «Regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios e recintos»;

14.13 Regulamento Administrativo n.º 39/2022, «Aprova o 
Regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifí-
cios e recintos»;

14.14 «Regulamento de Segurança e Acções em Estruturas e 
Edifícios e Pontes», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 56/96/M, de 
16 de Setembro;

14.15 «Regulamento de Fundações», aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 47/96/M, de 26 de Agosto;
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 $15,232.00

14.16 «Regulamento de Águas e de Drenagem de Águas 
Residuais de Macau», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46/96/M, 
de 19 de Agosto;

14.17 «Regulamento de Estrutura de Betão Armado e Pré-
-esforçado», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 60/96/M, de 7 de 
Outubro;

14.18 «Norma de Aços para Armaduras Ordinárias», aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 64/96/M, de 14 de Outubro;

14.19 «Norma de betões», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 42/97/M, 
de 13 de Outubro;

14.20 «Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios», 
aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 29/2001;

14.21 Conhecimentos profissionais na área de engenharia 
civil;

14.22 Elaboração de propostas, informações e pareceres téc-
nicos na área de engenharia civil.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal). Não é permitido aos candi-
datos o uso de qualquer outro equipamento eletrónico ou de 
comunicação, excepto calculadores que não tenham funções de 
armazenar e escrever programas.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, 
e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021.

16. Observação

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

17. Composição do júri

Presidente: Tsang David, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Chan San In, chefe de primeira; e

Cheong Ion Man, técnico superior assessor principal.

Vogais suplentes: Ieong I Teng, técnica superior de 2.ª classe; e

Kuan Sut Fan, técnica superior assessora.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 11 de Janeiro de 2023.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-
-geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 15 232,00)
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncio

(Ref. do Concurso n.º A30/FAR/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde (situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário), na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de 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 
quinze lugares de farmacêutico sénior, 1.º escalão, da carreira 
de farmacêutico, providos em regime de contrato administrati-
vo de provimento dos Serviços de Saúde, com cinco dias úteis 
de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 11 de Janeiro de 2023.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

Avisos

Ao abrigo do disposto no n.º 2 e na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 36/2021, de 
25 de Outubro, o director dos Serviços de Saúde determina: 

1. A Comissão Técnica de Licenciamento de Actividades 
Privadas tem a seguinte composição:

Presidente: Dr. Tai Wa Hou.

Vogais efectivos: Dr. Tse See Fai; e 

Dr. Pai Ki Man.

Vogais suplentes: Dr. Li Tak Ming; e 

Dr.ª Chou Mei Fong.

2. O presente despacho entra em vigor na data da sua publicação.

Serviços de Saúde, aos 3 de Janeiro de 2023.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 143,00)

衛 生 局

公 告

A30/FAR/2022

18/2020

6/2010

2/2021 14/2009

21/2021 14/2016

 

 $1,337.00
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 $1,143.00
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(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/Cplas/2023)

Por despacho do signatário, de 3 de Janeiro de 2023, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de 
avaliação final de graduação em cirurgia plástica do Dr. Fong 
Chun Wa (conforme o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento 
Administrativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de 
Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 
e Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Fang Fengjun, médico consultor de cirurgia 
plástica.

Vogais efectivos: Dr. Pang Fong Kuong, chefe de serviço de 
cirurgia plástica; e

Dr. Wu Kin Chi, médico consultor de cirurgia plástica.

Vogais suplentes: Dr. José Manuel Barreto Duarte Esteves, 
médico consultor de cirurgia plástica; e

Dr. Manuel Tiago Branquinho Fialho Bento, médico consul-
tor de cirurgia plástica.

Métodos de prova: a avaliação final consta de uma prova 
curricular, uma prova prática e uma prova teórica, as três provas 
previstas são eliminatórias.

Sistema de classificação:

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima refe-
ridas são indicados sob a forma de classificação, na escala de 0 
a 20 valores; se a classificação obtida for igual ou superior a 9,5 
valores é considerado aprovado;

2. É aprovado na avaliação final o candidato que em cada 
uma das três provas obtenha uma classificação igual ou superior 
a 9,5 valores;

3. A classificação da avaliação final é o resultado da média 
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular, prá-
tica e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

Data da prova: 14 e 15 de Fevereiro de 2023.

Local da prova: Sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 e Serviço de Cirurgia Plástica do Centro Hospitalar 
Conde de S. Januário dos Serviços de Saúde.

Hora da prova e observações: o horário da prova e as observa-
ções encontram-se afixados na secretaria da Academia Médica 
de Macau, situada na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício Dynasty Plaza, 2.º andar, Macau, e dis-
ponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 9 de Janeiro de 2023.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/PSIQ/2023)

Por despacho do signatário, de 6 de Janeiro de 2023, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de 
avaliação final de graduação em psiquiatria da Dr.a Lio Lin Ian 
(conforme o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Carlos Manuel Dias Duarte, médico consultor 
de psiquiatria.

Vogais efectivos: Dr.ª Wong Fai, médica consultora de psi-
quiatria; e

Dr. Chou Chih-Chiang, médico consultor de psiquiatria.

Vogais suplentes: Dr. Ho Cheuk Yin, médico consultor de psi-
quiatria; e

Dr. Chang Mei Iao, médico consultor de psiquiatria.

Métodos de prova: a avaliação final consta de uma prova cur-
ricular, uma prova prática e uma prova teórica, as três provas 
previstas são eliminatórias.

Sistema de classificação:

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima refe-
ridas são indicados sob a forma de classificação, na escala de 
0 a 20 valores, a classificação obtida for igual ou superior a 9,5 
valores é considerado aprovado;

2. É aprovado na avaliação final o candidato que em cada 
uma das três provas obtenha uma classificação igual ou supe-
rior a 9,5 valores;

3. A classificação da avaliação final é o resultado da média 
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular, prá-
tica e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

Data da prova: 15 e 16 de Fevereiro de 2023.

Local da prova: Sala de reunião do 1.º andar do Edifício da 
Clínica Psiquiátrica e Serviço de Psiquiatria do CHCSJ, sito no 
Caminho das Hortas, Rua de Tin Chon, Taipa.

Hora de prova e observações: o horário da prova e as observa-
ções encontram-se afixados na secretaria da Academia Médica 
de Macau, situada na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício Dynasty Plaza, 2.º andar, Macau, e dis-
ponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 10 de Janeiro de 2023.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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澳 門 大 學

通 告

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Anúncio

(Ref. do Concurso n.º A01/FAR/2023)

Torna-se público que se encontra afixado, no Instituto para 
a Supervisão e Administração Farmacêutica, situado na Ave-
nida de Sidónio Pais, n.º 51, Edifício China Plaza, 1.º andar, 
Macau, e publicado na página electrónica deste Instituto, o 
aviso referente à abertura do concurso de acesso, de prestação 
de provas, condicionado aos trabalhadores deste Instituto, 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, na 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 farmacêutico sénior, 1.º escalão, da carreira de 
farmacêutico, providos em regime de contrato administrativo 
de provimento do Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica, com cinco dias úteis de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 13 de Janeiro de 2023. 

O Presidente do Instituto, Choi Peng Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 27 de Novem-
bro de 2019, o director do Gabinete para as Tecnologias de In-
formação e Comunicação da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe da Secção de Infra-estruturas Infor-
máticas e Serviços aos Utilizadores, Cheang Seng Fo, ou no 
seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;
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4) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Janeiro de 2023 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, 
II Série, de 27 de Novembro de 2019, o director do Gabinete 
para as Tecnologias de Informação e Comunicação da Univer-
sidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe da Secção de Infra-estruturas Infor-
máticas e Serviços aos Utilizadores, Cheang Seng Fo, ou no 
seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Janeiro de 2023 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 3 de Janeiro de 2023.

O Director do Gabinete para as Tecnologias de Informação 
e Comunicação, Si Tou Kuok Fan.

(Custo desta publicação $ 3 500,00)
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Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 12 de Janeiro de 
2022, o director, substituto, da Faculdade de Gestão de Empre-
sas da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no subdirector da Faculdade de Gestão de 
Empresas, Loi Chi Ho, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos 
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excep-
ção das informações respeitantes aos resultados académicos e 
aos estatutos individuais dos estudantes;

5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Janeiro de 2023 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 2, II Série, de 12 de Janeiro de 2022, o director, substituto, 
da Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de 
Macau decidiu:

1. Subdelegar no subdirector da Faculdade de Gestão de 
Empresas, Loi Chi Ho, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);
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2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Janeiro de 2023 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Universidade de Macau, aos 5 de Janeiro de 2023.

O Director da Faculdade de Gestão de Empresas, substituto,  
Ge Wei.

(Custo desta publicação $ 3 658,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 20 de Novem-
bro de 2019, o director, substituto, do Instituto de Inovação 
Colaborativa da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no subdirector do Instituto de Inovação Cola-
borativa, Yuan Zhen, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

4) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.
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3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Janeiro de 2023 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

 

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, 
II Série, de 20 de Novembro de 2019, o director, substituto, do 
Instituto de Inovação Colaborativa da Universidade de Macau 
decidiu:

1. Subdelegar no subdirector do Instituto de Inovação Cola-
borativa, Yuan Zhen, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Janeiro de 2023 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Universidade de Macau, aos 9 de Janeiro de 2023.

O Director do Instituto de Inovação Colaborativa, substituto, 
Xu Chengzhong.

(Custo desta publicação $ 3 817,00)
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序號 姓名 臨時登記編號 實習場所

116 P-MD22117

117 P-MD22118

32/2021
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海 事 及 水 務 局

公 告

14/2009

14/2016

CONSELHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Lista

A lista de colocação dos estagiários nas instituições ou 

estabelecimentos

Nos termos do n.º 3 do artigo 2.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 32/2021 (Regulamento geral do estágio para os 
profissionais de saúde), o Conselho dos profissionais de saúde 
deliberou, na 24.ª reunião plenária, de 12 de Janeiro de 2023, 
tornar público o aditamento à lista de colocação dos estagiá-
rios nas instituições ou estabelecimentos:

Médico (aditamento)

A lista de colocação dos estagiários

N.º Nome
N.º de registo

provisório
Estabelecimento

116 Choi Ka Ieng P-MD22117 Serviços de Saúde

117 So Lam Fai P-MD22118 Serviços de Saúde

Nos termos do n.º 5 do artigo 2.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 32/2021 (Regulamento geral do estágio para os 
profissionais de saúde), a aceitação ao estágio é manifestada, 
por escrito ao CPS, pelo interessado, no prazo de dez dias úteis 
contados do dia seguinte ao da publicação da lista acima re-
ferida, considerando-se como desistência ao estágio a falta de 
declaração de aceitação, sendo cancelado o registo provisório 
de acreditação.

Conselho dos Profissionais de Saúde, aos 12 de Janeiro de 
2023.

O Presidente, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Centro de 
Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra, 
Macau, e publicado no website destes Serviços e na página 
electrónica dos concursos da função pública, o aviso referente 
à abertura do concurso de acesso, de prestação de provas, con-
dicionado aos trabalhadores destes Serviços, nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), vigente, e no Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efei-
tos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), vigente, 
para o preenchimento de cinco lugares de pessoal marítimo de 
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環 境 保 護 局

公 告

3.2

32 36

 

 $1,099.00

房 屋 局

通 告

03/IH/2023

17/2013 15/2009

26/2009

1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de pessoal marítimo, providos 
em regime de contrato administrativo de provimento de pessoal 
da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
com cinco dias úteis de prazo para a apresentação de candida-
turas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau. 

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 10 de Janeiro de 2023.

O Director dos Serviços, substituto, Kuok Kin.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Faz-se saber que, em relação ao concurso público de «Con-
cepção, construção e concessão da exploração do Centro de 
Recuperação de Resíduos Orgânicos», publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, 
II Série, de 23 de Novembro de 2022, a entidade que realiza o 
processo do concurso já prestou esclarecimentos nos termos 
do ponto 3.2 do programa do concurso, assim como esclareci-
mentos complementares correspondentes à necessidade real, 
integrando-os no processo do concurso.

Os esclarecimentos, bem como os esclarecimentos comple-
mentares acima referidos encontram-se disponíveis para con-
sulta durante o horário de expediente na sede da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.os 32-36, Edifício CEM, 1.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 11 de 
Janeiro de 2023.

 O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Avisos

Despacho n.º 03/IH/2023

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 17/2013, no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, 
nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
determino:

1. São delegadas no chefe do Departamento de Estudos, Iam 
Lei Leng, as competências para a prática dos seguintes actos: 

1) Decidir sobre se as faltas do pessoal são justificadas ou 
injustificadas;
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04/IH/2023

17/2013

15/2009 26/2009

77/I H/2022

77/I H/2022

2) Autorizar as compensações pela prestação de trabalho em 
período de dispensa de serviço;

3) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário e confir-
mar a prestação de trabalho extraordinário em situações espe-
ciais e urgentes;

4) Autorizar o gozo da compensação por dedução no horário 
normal de trabalho dos trabalhadores por motivo de prestação 
de trabalho extraordinário;

5) Decidir sobre os pedidos de consulta, por iniciativa pró-
pria e por prescrição médica e de compensação das horas em 
falta e confirmação do trabalho extraordinário.

2. Na ausência, falta ou impedimento dos titulares dos car-
gos, as delegações previstas no presente despacho são exercidas 
por quem os substitua.

3. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências delegadas 
pelo presente despacho, cabe recurso hierárquico necessário 
para o signatário.

5. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação.

Instituto de Habitação, aos 9 de Janeiro de 2023.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 2 006,00)

Despacho n.º 04/IH/2023

Ao abrigo do disposto na alínea 3) do n.º 1 do artigo 6.º do 
Regulamento Administrativo n.º 17/2013, no artigo 10.º da Lei 
n.º 15/2009, nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009, usando da faculdade conferida pelo n.º 20 do 
Despacho n.º 77/IH/2022, determino:

1. São subdelegadas na chefe do Departamento de Informática 
e Apoio, Lei Kit U, as competências delegadas pelo n.º 1 do 
Despacho n.º 77/IH/2022 para a prática dos seguintes actos:

1) Decidir sobre se as faltas do pessoal do departamento e 
das respectivas subunidades são justificadas ou injustificadas;

2) Autorizar as compensações pela prestação de trabalho do 
pessoal do departamento e das respectivas subunidades em 
período de dispensa de serviço;

3) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário pelo 
pessoal do departamento e das respectivas subunidades e con-
firmar a prestação de trabalho extraordinário em situações 
especiais e urgentes;

4) Autorizar o gozo da compensação por dedução no horário 
normal de trabalho do pessoal do departamento e das respec-
tivas subunidades por motivo de prestação de trabalho extraor-
dinário;
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10/2011

6/93/M

17/20 09
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35/96/M

5) Decidir sobre os pedidos de consulta, por iniciativa pró-
pria e por prescrição médica e de compensação das horas em 
falta e de confirmação do trabalho extraordinário do pessoal 
do departamento e das respectivas subunidades;

6) Solicitar às Juntas Médicas o apoio na inspecção médica 
do estado de saúde dos trabalhadores.

2. São subdelegadas no chefe do Departamento de Habitação 
Pública, Chan Wa Keong, as competências delegadas pelo n.º 1 
do Despacho n.º 77/IH/2022 para a prática dos seguintes actos:

1) Exercer as competências referidas nas alíneas 1) a 5) do 
n.º 1, no âmbito do departamento e das respectivas subunidades;

2) Exercer as competências cometidas ao Instituto de 
Habitação, adiante designado por IH, pela Lei n.º 17/2019 e 
pelo Regulamento Administrativo n.º 30/2020, com as seguintes 
excepções: decisão sobre as candidaturas de habitação social, 
exercício das competências sancionatórias e rescisão dos 
contratos de arrendamento;

3) Exercer as competências cometidas ao IH, pela Lei 
n.º 10/2011, com as seguintes excepções: decisão sobre as 
candidaturas de habitação económica, pedidos excepcionais 
previstos na lei, desistência da aquisição das fracções, trans-
missão das posições contratuais e levantamento do ónus de 
inalienabilidade, exercício das competências sancionatórias, 
resolução dos contratos, invocações das nulidades dos con-
tratos e direitos de preferência;

4) Exercer as competências cometidas ao IH, pelo Decreto-
-Lei n.º 6/93/M, de 15 de Fevereiro, nomeadamente decidir 
sobre as actualizações do recenseamento de residentes e alte-
rações no recenseamento dos agregados familiares residentes 
em edificações informais, cancelamento de registos do recen-
seamento de estabelecimentos comerciais e industriais, com as 
seguintes excepções: decisão sobre a promoção das operações 
de desocupação e demolição de edificações informais pelo IH;

5) Assinar os documentos previstos no n.º 4 do artigo 12.º 
do Regulamento Administrativo n.º 17/2009 (Regime de Boni-
ficação de Juros de Crédito Concedido para Aquisição de 
Habitação Própria), no n.º 4 do artigo 12.º do Regulamento 
Administrativo n.º 24/2000 (Regime de bonificação ao crédito 
para aquisição ou locação financeira de habitação própria) e no 
n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 35/96/M, de 8 de Julho;

6) Decidir sobre os pedidos de cedência de espaços não 
exclusivos ou de zonas de lazer dos edifícios de habitação social;

7) Assinar, no âmbito das competências do departamento e 
das respectivas subunidades, os anúncios publicados nos jornais 
da RAEM;

8) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados, no âmbito das competências 
do departamento e das respectivas subunidades, com exclusão 
dos excepcionados por lei.

3. São subdelegadas na chefe da Divisão de Divulgação e 
Promoção, Leong Sok Kei, as competências referidas nas alí-
neas 1) a 5) do n. º 1, no âmbito desta subunidade.
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05/IH/2023

17/2013

15/2009 26/2009

77/I H/2022

77/I H/2022

14/2017

4. Na ausência, falta ou impedimento dos titulares dos car-
gos, as subdelegações previstas no presente despacho são exer-
cidas por quem os substitua.

5. As presentes subdelegações de competências são feitas 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

6. Dos actos praticados no uso das competências subdelega-
das pelo presente despacho, cabe recurso hierárquico neces-
sário para a signatária.

7. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

(Homologado por despacho do presidente do Instituto de Habitação, 

de 9 de Janeiro de 2023).

Instituto de Habitação, aos 9 de Janeiro de 2023.

A Vice-Presidente do Instituto, Kuoc Vai Han.

(Custo desta publicação $ 4 576,00)

Despacho n.º 05/IH/2023

Ao abrigo do disposto na alínea 3) do n.º 1 do artigo 6.º do 
Regulamento Administrativo n.º 17/2013, no artigo 10.º da Lei 
n.º 15/2009, nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009, usando da faculdade conferida pelo n.º 20 do 
Despacho n.º 77/IH/2022, determino:

1. São subdelegadas no chefe do Departamento de Adminis-
tração de Edifícios, Nip Wa Ieng, as competências delegadas 
pelo n.º 2 do Despacho n.º 77/IH/2022 para praticar os seguin-
tes actos:

1) Decidir sobre se as faltas do pessoal do departamento e 
das respectivas subunidades são justificadas ou injustificadas;

2) Autorizar as compensações pela prestação de trabalho do 
pessoal do departamento e das respectivas subunidades, em 
período de dispensa de serviço;

3) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário do pes-
soal do departamento e das respectivas subunidades e confir-
mar a prestação de trabalho extraordinário em situações espe-
ciais e urgentes;

4) Autorizar o gozo da compensação por dedução no horário 
normal de trabalho do pessoal do departamento e das respec-
tivas subunidades por motivo de prestação de trabalho extraor-
dinário;

5) Decidir sobre os pedidos de consulta, por iniciativa pró-
pria e por prescrição médica e de compensação das horas em 
falta e confirmação do trabalho extraordinário do pessoal do 
departamento e das respectivas subunidades;

6) Decidir sobre os pedidos de depósito das cópias das actas 
das reuniões da assembleia geral do condomínio, e após a ad-
missão do depósito, emitir, a requerimento da administração, 
uma certidão e assinar a mesma, nos termos da Lei n.º 14/2017;
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77/I H/2022

16/2012 4/2013

12/2017 1/2018

 

 $4,100.00

7) Assinar, no âmbito das competências, do departamento e 
das respectivas subunidades, os anúncios publicados nos jor-
nais da RAEM;

8) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no âmbito das competências 
do departamento e das respectivas subunidades, com exclusão 
dos excepcionados por lei.

2. São subdelegadas no chefe do Departamento de Licen-
ciamento e Fiscalização, Cheang Sek Lam, as competências 
delegadas pelo n.º 2 do Despacho n.º 77/IH/2022 para praticar 
os seguintes actos:

1) Exercer as competências referidas nas alíneas 1) a 5) do 
n.º 1, no âmbito do departamento e das respectivas subunida-
des;

2) Exercer as competências cometidas ao IH pela Lei 
n.º 16/2012 e pelo Regulamento Administrativo n.º 4/2013, 
com as seguintes excepções: a competência da fiscalização e 
aplicação das sanações, reembolso das taxas de requerimento, 
aprovação dos impressos de requerimentos, declarações e noti-
ficações;

3) Exercer as competências cometidas ao IH pela Lei 
n.º 12/2017 e pelo Regulamento Administrativo n.º 1/2018, com 
as seguintes excepções: a competência da fiscalização e aplica-
ção das sanações, libertação das cauções, reembolso das taxas 
de requerimento, aprovação dos impressos de requerimentos, 
declarações e notificações;

4) Assinar, no âmbito das competências do departamento e 
das respectivas subunidades, os anúncios publicados nos jor-
nais da RAEM;

5) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados, no âmbito das competências 
do departamento e das respectivas subunidades, com exclusão 
dos excepcionados por lei.

3. São subdelegadas no chefe da Divisão de Assuntos de 
Obras, Kuok Kit Peng, as competências referidas nas alíneas 1) 
a 5) do n.º 1, no âmbito desta subunidade.

4. Na ausência, falta ou impedimento dos titulares dos car-
gos, as subdelegações previstas no presente despacho são exer-
cidas por quem os substitua.

5. As presentes subdelegações de competências são feitas 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

6. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas, cabe recurso hierárquico necessário para o signatário.

7. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

(Homologado por despacho do presidente do Instituto de Habita-

ção, de 9 de Janeiro de 2023).

Instituto de Habitação, aos 9 de Janeiro de 2023.

O Vice-Presidente do Instituto, Ieong Kam Wa.

(Custo desta publicação $ 4 100,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2023/ASS/M1 1

50
D

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

 

  Chan Ka Cheng

 $2,115.00

(Custo desta publicação $ 2 115,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着
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2023/ASS/M1 3

Starry Culture and 
Entertainment Association

1

内

  Chan Ka Cheng

 $2,076.00

(Custo desta publicação $ 2 076,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2023/ASS/M1 5

Taiwan-Macau Post- 
-Secondary Youth Association

TMPSYA

123 5 A

18 45
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1. 

2. 

1. 

2 . 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

1. 

2 . 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

  Chan Ka Cheng

 $2,497.00

(Custo desta publicação $ 2 497,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2023/ASS/M1 6

Zhejiang-Macau Post- 
-Secondary Youth Association

ZMPSYA

19 15 G

18 45
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1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

  Chan Ka Cheng

 $2,497.00

(Custo desta publicação $ 2 497,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2023
1/2023/ASS 4

A s s o c i a ç ã o  d o s 
Conterrâneos de Jiangyin de Macau

Macao Jiangyin Communal 
Society
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258 11 E

 

 $1,984.00

(Custo desta publicação $ 1 984,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2023
1/2023/ASS 1

Associação de Gestão 
de Centros Comerciais de Macau

AGCCM Macao 
Mall Management Association

MMMA

2 10 D
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 $2,063.00

(Custo desta publicação $ 2 063,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2023
1/2023/ASS 3

A s s o c i a ç ã o 
de Preocupação com a Transformação 
Digital de Macau Macau 
D i g i t a l Tr a n s fo r m at io n C o n c er n 
Association

氹

13
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 $2,102.00

(Custo desta publicação $ 2 102,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2023
1/2023/ASS 2

A s so c iaç ão Mu nd ia l M ac au de 
Amizade do Clã Chen

Chen’s Clan Worldwide Macao
Fraternal Association

21
1 A
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 $2,221.00

(Custo desta publicação $ 2 221,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

1/2023
1

1

 

Usina de Ideias de Web3.0
Web3.0 Think Tank

 
20 C-K
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 $3,587.00

(Custo desta publicação $ 3 587,00)

    

 

着

1 5/2023

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 $499.00

(Custo desta publicação $ 499,00)

    

 

着

1 6/2023

 、

、

、

、

 、

、

、

 、
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、

、

 

 $630.00

(Custo desta publicação $ 630,00)

    

 

着

1 8/2023

258 4 L

 

 $354.00

(Custo desta publicação $ 354,00)

    

 

着

1 7/2023

123
3 K

 

 $367.00

(Custo desta publicação $ 367,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

2023/ASS/M1 2

  Chan Ka Cheng

 $525.00

(Custo desta publicação $ 525,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Mídia da Juventude 
de Macau

2023/ASS/M1 4

  Chan  Ka Cheng

 $486.00

(Custo desta publicação $ 486,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

2023/ASS/M1 7

G u a n g d o n g-  
-Hong Kong-Macao Cultural Exchange 
Association
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氹

25 D

      

爲

             

  Chan Ka Cheng 

 $2,273.00

(Custo desta publicação $ 2 273,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Internacional de 
Desenvolvimento de Indústria 

Tecnológica de Macau

2023/ASS/M1 9

403
X

3. 

  Chan  Ka Cheng

 $735.00

(Custo desta publicação $ 735,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

2023/ASS/M1 8

175 11 D

  Chan Ka Cheng

 $341.00

(Custo desta publicação $ 341,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

4/2022-A
1

Associação de 
Beneficênc ia “Kuong-U-Tong-Moc-
-Kong-Ngai” de Macau Macao 
Kuong U Tong Woodworking Charity 
Association

39-41

2

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2 . 

1.

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 
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2. 

3. 

E B C
B C

E

 

 $2,996.00

(Custo desta publicação $ 2 996,00)
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