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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 17 de Janeiro de 2023:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 
sem termo, para o exercício de funções nestes Serviços, nos 
termos da alínea 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:

— Ho Pek I progride para auxiliar, 10.º escalão, índice 240, a 
partir de 5 de Fevereiro de 2023;

— Leong In Ha progride para auxiliar, 9.º escalão, índice 
220, a partir de 15 de Fevereiro de 2023.

Por despacho da signatária, de 18 de Janeiro de 2023:

Lam Sok Teng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, para 
o exercício de funções nestes Serviços, progredindo para 
operária qualificada, 4.º escalão, índice 180, nos termos da 
alínea 2) 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, a 
partir de 11 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 22 de Fevereiro de 2023. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 10 de Fevereiro de 2023:

He Sin Tong, intérprete-tradutora chefe, 1.º escalão, do Gabinete 
do Procurador — prorrogada a requisição, pelo período de 
um ano, para o exercício de funções na mesma categoria, no 
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, nos 
termos dos n.os 1, 2 e 7 do artigo 18.º do Estatuto do Gabinete 
do Chefe do Executivo e dos Secretários, conjugados com o 

澳門特別行政區

政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

240

220

14/2009

12/2015

180

–––––––

 

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄
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–––––––

 

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 40/2023號經濟財政司司長批示

2/2021

6/1999

85/2021 181/2019

87/89/M

a

 

–––––––

 

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 10/2023號保安司司長批示

15/2009

26/2009

35/2020

artigo 34.º do Estatuto dos Trabalhadores da Adminis tração 
Pública de Macau, em vigor, a partir de 25 de Março de 
2023.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 22 
de Fevereiro de 2023. — O Chefe do Gabinete, Lam Chi Long.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 40/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos da 
alínea 3) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 
serviços e entidades públicos), alterado e republicado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 2/2021, do n.º 1 da Ordem Exe-
cutiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, 
bem como da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 30.º do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É renovada a comissão eventual de serviço de Chui Lok I 
para desempenhar funções no Departamento de Comunicação 
Global do Secretariado das Nações Unidas, em Nova Iorque, 
Estados Unidos da América, pelo período de um ano, a partir 
de 28 de Fevereiro de 2023.

2. Cabe à Direcção dos Serviços de Turismo suportar os en-
cargos com os descontos para efeitos de assistência na doença e 
de regime de previdência, na parte respeitante à entidade patronal.

22 de Fevereiro de 2023.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 23 
de Fevereiro de 2023. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 10/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
da alínea 2) do n.º 2 do artigo 2.º e dos artigos 4.º e 5.º da Lei 
n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de 
Direcção e Chefia), do n.º 1 do artigo 2.º, do n.º 1 do artigo 3.º e dos 
artigos 4.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Dis-
posições complementares do estatuto do pessoal de direcção 
e chefia), do n.º 1 do artigo 3.º, da alínea 1) do n.º 1 do artigo 
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86/2021

182/2019
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附件

1995 3

2009 8

2013 3

2013 7

2021 1

2021 3

2023 1 9

2008 奬

38.º, do artigo 39.º e da alínea 1) do artigo 41.º do Regulamento 
Administrativo n.º 35/2020 (Organização e funcionamento da 
Polícia Judiciária), conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 182/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 86/2021, o 
Secretário para a Segurança manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Sou Sio Keong para 
o cargo de subdirector da Polícia Judiciária, pelo período de 
um ano, a partir de 1 de Março de 2023.

2. Os encargos financeiros resultantes da presente nomeação 
são suportados pelo orçamento da Polícia Judiciária.

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

20 de Janeiro de 2023.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação do inspector de 1.ª classe, Sou 
Sio Keong para o cargo de subdirector da Polícia Judiciária:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento 
face às atribuições cometidas à Polícia Judiciária;

— Reconhecida competência profissional e aptidão do inspector 
de 1.ª classe, Sou Sio Keong para o exercício do cargo de subdi-
rector da Polícia Judiciária, o que se demonstra pelo curriculum 
vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Direito.

Currículo profissional:

— Ingresso na ex-Directoria da Polícia Judiciária, em Março 
de 1995;

— Chefia funcional da Secção de Investigação de Crimes 
Informáticos da Polícia Judiciária, em Agosto de 2009;

— Chefe da Divisão de Investigação de Crimes Informáticos 
da Polícia Judiciária, substituto, em Março de 2013;

— Chefe da Divisão de Investigação de Crimes Informáticos 
da Polícia Judiciária, em Julho de 2013;

— Chefe do Departamento de Investigação de Crimes rela-
cionados com o Jogo e Económicos, substituto, em Janeiro de 
2021;

— Chefe do Departamento de Investigação de Crimes rela-
cionados com o Jogo e Económicos, em Março de 2021;

— Subdirector da Polícia Judiciária, substituto, desde o dia 9 
de Janeiro de 2023 até à presente data.

Louvores:

— Em 2008, foi-lhe concedida «menção de mérito excepcional»;
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— Em 2006 e 2014, foram-lhe concedidos, no total, 2 louvores 
individuais;

— De 1995 a 2022, foram-lhe concedidos, no total, 24 louvores 
colectivos.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 17/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos 
dos artigos 29.º, 30.º e 41.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2021 (Estatuto 
dos agentes das Forças e Serviços de Segurança), dos artigos 
2.º, n.º 2, alínea 2), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-
damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), e dos 
artigos 3.º, n.º 1, alínea 1), 5.º, 20.º e 21.º, n.º 1, do Regulamento 
Administrativo n.º 9/2002 (Organização e funcionamento da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau), em 
vigor, conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 182/2019, 
alterada pela Ordem Executiva n.º 86/2021, o Secretário para a 
Segurança manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, o chefe principal do 
Corpo de Bombeiros (CB), n.º 409981, Kong Iat Fu, para o 
cargo de subdirector da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, pelo período de um ano, a partir de 1 de 
Março de 2023.

2. O nomeado é graduado no posto funcional de chefe-mor 
adjunto.

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

9 de Fevereiro de 2023.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação do chefe principal n.º 409981, 
Kong Iat Fu, para o cargo de subdirector da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau:

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para 
o exercício do cargo por parte do chefe principal n.º 409981, 
Kong Iat Fu, o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Engenharia de Protecção e Segurança 
Sapadores Bombeiros;

— Mestrado em Gestão e Administração Pública;

— 6.º Curso de Comando e Direcção pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau.

Currículo profissional:

— Prestou serviço no Departamento Operacional de Macau 
do CB, desde Maio de 1998 a Agosto de 2000;
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2005 3 2005 4
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2014 3
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2016 7 2017 7

2017 7 2018 4

2018 4 2018 7

2018 7 2019 2

2019 2 2020 1

2020 1 2020 12

2020 12
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— Frequentou o Curso de Formação de Oficiais, desde 
Agosto de 2000 a Março de 2005;

— Prestou serviço no Departamento Operacional de Macau 
do CB, desde Março de 2005 a Abril de 2005;

— Chefe da Unidade de Reparações e Conservações da 
Divisão de Serviços do CB, desde Abril de 2005 a Junho de 
2008;

— Chefe da Unidade de Instrução da Escola de Bombeiros 
do CB, desde Junho de 2008 a Outubro de 2009;

— Chefe do Posto Operacional da Taipa do Departamento 
Operacional das Ilhas do CB, desde Outubro de 2009 a Maio 
de 2010;

— Chefe do Posto Operacional do Lago Sai Van do Depar-
tamento Operacional de Macau do CB, desde Maio de 2010 a 
Julho de 2012;

— Chefe da Unidade de Análise de Projectos do Departa-
mento Técnico do CB, desde Agosto de 2012 a Fevereiro de 
2014;

— Chefia funcional da Escola de Bombeiros do CB, Março 
de 2014;

— Director da Escola de Bombeiros do CB, desde Abril de 
2014 a Julho de 2016;

— Chefe, substituto, do Departamento Operacional das 
Ilhas do CB, desde Julho de 2016 a Julho de 2017;

— Chefe, substituto, do Departamento de Estudo e Planea-
mento do CB, desde Julho de 2017 a Abril de 2018;

— Chefe, substituto, do Departamento Operacional de 
Macau do CB, desde Abril de 2018 a Julho de 2018;

— Chefe, substituto, do Departamento Operacional das 
Ilhas do CB, desde Julho de 2018 a Fevereiro de 2019;

— Chefe do Departamento Operacional das Ilhas do CB, 
desde Fevereiro de 2019 a Janeiro de 2020;

— Segundo-comandante, substituto, do CB, desde Janeiro 
de 2020 a Dezembro de 2020;

— Segundo-comandante do CB, desde Dezembro de 2020 
até à presente data.

Louvores:

— Em 2010 e 2016 foram-lhe concedidos, no total, 2 «Louvores 
individuais»;

— De 2011 a 2020 foram-lhe concedidos, no total, 6 «Louvores 
colectivos».

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 20/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 
(Organização, competências e funcionamento dos serviços e 
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entidades públicos), da Ordem Executiva n.º 8/2020, do artigo 
8.º e dos n.os 1, 4 e 6 do artigo 11.º da Lei n.º 2/2012 (Regime 
jurídico da videovigilância em espaços públicos) e ouvido o 
parecer vinculativo do Gabinete para a Protecção de Dados 
Pessoais, o Secretário para a Segurança manda:

1. Considerando os fundamentos de que se prevalecem os 
respectivos pedidos, apresentados pelo Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (CPSP), autorizo:

1) O cancelamento da utilização de 202 câmaras de video-
vigilância mencionado em Anexo I, cuja autorização foi conferida 
pelo Despacho do Secretário para a Segurança n.º 109/2022;

2) A instalação e utilização de 298 câmaras de videovigilância 
no espaço público mencionado em Anexo II.

2. O CPSP é a entidade responsável pela gestão do referido 
sistema de videovigilância.

3. O prazo de autorização é de dois anos, podendo este ser 
renovável mediante comprovação da manutenção dos funda-
mentos invocados para a sua concessão.

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

21 de Fevereiro de 2023.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

––––––––––

附表一：

序號 鏡頭編號 安裝位置 監察範圍

1 H001

2 H002

3 H003

4 H004

5 H005

6 H006

7 H007

8 H008A

9 H009

10 D001

11 D002

12 D003

13 D004

14 D005

15 D006

16 D007

17 D008

18 D009

19 D010

20 D011
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序號 鏡頭編號 安裝位置 監察範圍

21 D012

22 D013

23 D014

24 D015

25 D016

26 D017

27 D018

28 D019

29 D020

30 D021

31 D022

32 D023

33 D024

34 D025

35 D026

36 D027

37 D028

38 D029

39 D030

40 D031

41 D032

42 D033

43 D034

44 D035

45 D036

46 D037

47 D038

48 D039

49 D040

50 D041

51 D042

52 D043

53 D044

54 D045

55 D046

56 D047

57 D048

58 D049

59 D050

60 D051

61 D052
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序號 鏡頭編號 安裝位置 監察範圍

62 D053

63 D054

64 D055

65 D056

66 D057A

67 D058A

68 D059

69 D060

70 D061

71 D062

72 D063A

73 D064

74 TF001 氹 氹

75 TF002 氹 氹

76 TF003 氹 氹

77 TF004 氹 氹

78 TF005 氹 氹

79 TF006 氹 氹

80 TF007 氹 氹

81 TF008 氹 氹

82 S001

83 S002

84 S003

85 S004

86 S005

87 S006

88 S007

89 S008

90 TJ001 滙

91 TJ019A

92 TJ020

93 TN001

94 TN002

95 TH001

96 TH002

97 TH003

98 TH004

99 TH005

100 TH006

101 TH007

102 TH008
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序號 鏡頭編號 安裝位置 監察範圍

103 TH009

104 TH010

105 TH011

106 TH012

107 TH013

108 TH014

109 TH015

110 TH016

111 TH017

112 TH018

113 TH019

114 TH020

115 TH021

116 TH022

117 TH023

118 TH024

119 TH025

120 TH026

121 TH027

122 TH028

123 TH029

124 TH030A

125 TH031

126 TH032

127 TH033

128 TH034

129 TH035

130 TH036

131 T001

132 T002

133 T003

134 T004

135 T005

136 T006

137 T007

138 T008

139 T009

140 T010

141 T011

142 T012

143 T013



N.º 9 — 1-3-2023 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2003

序號 鏡頭編號 安裝位置 監察範圍

144 T014

145 T015

146 T016

147 T017

148 T018

149 T019

150 T020

151 T021

152 T022

153 T023

154 T024

155 T025

156 T026

157 T027

158 T028

159 T029

160 T030

161 T031

162 T032

163 T033

164 T034

165 T035

166 T036

167 T037

168 T038

169 T039

170 T040

171 T041

172 T042

173 T043

174 T044

175 T045

176 T046

177 T047

178 T048

179 T049

180 T050

181 T051

182 T052

183 T053

184 T054A
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序號 鏡頭編號 安裝位置 監察範圍

185 T055A

186 T056A

187 T057A

188 T058A

189 T059A

190 T060A

191 T061A

192 T062A

193 T063A

194 T064A

195 T065A

196 T066A

197 T067A

198 T068A

199 T069A

200 T070A

201 T071A

202 T072A

附表二：

序號 鏡頭編號 安裝位置 監察位置

1 A028

2 A029

3 B040 咤 咤

4 B041

5 B042

6 B043

7 B044

8 B045 咤

9 B046

10 C023

11 C024

12 D159

13 D160

14 D161

15 D162

16 D163

17 D164

18 D165

19 D166

20 D167

21 D168
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序號 鏡頭編號 安裝位置 監察位置

22 D169

23 D170

24 D171

25 D172

26 D173

27 D174

28 D175

29 D176

30 D177

31 D178

32 D179

33 D180

34 D181

35 D182

36 D183

37 D184

38 D185

39 D186

40 D187

41 D188

42 D189

43 D190

44 D191

45 D192

46 D193

47 D194

48 D195

49 D196

50 D197

51 DCR002

52 F050

53 F051

54 F052

55 FCR002

56 G050

57 G051

58 G052

59 GCR003

60 GCR004

61 H042

62 H043
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序號 鏡頭編號 安裝位置 監察位置

63 H044

64 H045

65 H046

66 H047

67 HCR003

68 HCR004

69 I036

70 I037

71 I038

72 I039

73 I040

74 I041

75 I042

76 I043

77 ICR003

78 ICR004

79 J067

80 J068

81 J069

82 JCR003

83 JCR004

84 K062

85 K063

86 K064

87 K065

88 K066

89 KCR005

90 KCR006

91 KCR007

92 KCR008

93 L041

94 L042

95 L043

96 L044

97 M022

98 M023

99 NCR003

100 NCR004

101 O015

102 O016

103 OCR003
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序號 鏡頭編號 安裝位置 監察位置

104 OCR004

105 P055

106 P056

107 P057

108 P058

109 P059

110 P060

111 P061

112 P062

113 P063

114 Q019

115 Q020

116 R018

117 S081

118 S082

119 S083

120 S084

121 S085

122 S086

123 S087

124 S088

125 S089

126 S090

127 S091

128 S092

129 S093

130 S094

131 S095

132 S096

133 T165

134 T166

135 T167

136 T168

137 T169

138 T170

139 T171

140 T172

141 T173

142 T174

143 T175

144 T176
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序號 鏡頭編號 安裝位置 監察位置

145 T177

146 T178

147 T179

148 T180

149 T181

150 T182

151 T183

152 T184

153 T185

154 T186

155 T187

156 T188

157 T189

158 T190

159 T191

160 T192

161 T193

162 T194

163 T195

164 T196

165 T197

166 T198

167 T199

168 T200

169 T201

170 T202

171 T203

172 T204

173 T205

174 T206

175 T207

176 T208

177 T209

178 T210

179 T211

180 T212

181 T213

182 T214

183 T215

184 T216

185 T217
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序號 鏡頭編號 安裝位置 監察位置

186 T218

187 T219

188 T220

189 T221

190 T222

191 T223

192 T224

193 T225

194 TCR003

195 TCR004

196 W068

197 W069

198 W070

199 W071

200 W072

201 W073

202 W074

203 W075

204 W076 揸 揸

205 W077

206 Y070

207 Y071 栢

208 Y072

209 Y073

210 Y074

211 Y075

212 Y076

213 Y077

214 Y078

215 Y079

216 YCR003

217 YCR004

218 Z021

219 TA041

220 TACR006

221 TACR007

222 TACR008

223 TACR009

224 TACR010

225 TBCR002

226 TC030
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序號 鏡頭編號 安裝位置 監察位置

227 TC031

228 TCCR002

229 TD045

230 TD046

231 TD047

232 TD048

233 TD049

234 TE039

235 TE040

236 TE041

237 TF019 氹 氹

238 TF020 氹 氹

239 TF021 氹 氹

240 TF022 氹 氹

241 TF023 氹 氹

242 TF024

243 TF025

244 TF026

245 TFCR002

246 TGCR002

247 TH040

248 TH041

249 TH042

250 TH043

251 TH044

252 TH045

253 TH046

254 TH047

255 TH048

256 TH049

257 TH050

258 TH051

259 TH052

260 TH053

261 TH054

262 TH055

263 TH056

264 TH057

265 TH058

266 TH059

267 TH060
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序號 鏡頭編號 安裝位置 監察位置

268 TH061

269 TH062

270 TH063

271 THCR003

272 THCR004

273 TICR003

274 TICR004

275 TJ035

276 TJ036

277 TJ037

278 TJCR003

279 TJCR004

280 TK016 氹 氹

281 TK017

282 TK018 氹 氹

283 TK019 氹 氹

284 TKCR004 氹 氹 氹

285 TKCR005

286 TKCR006

287 TLCR008

288 TLCR009

289 TLCR010

290 TLCR011

291 TLCR012

292 TLCR013 氹 氹

293 TLCR014

294 TMCR002

295 TN026

296 TN027

297 TQCR003

298 TQCR004

Anexo I:

N.º 
sequencial

N.º da 
câmara

Localização Área de vigilância

1  H001 Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Inte-
rior da Rua das Lorchas

Passagem de saída do Terminal Marítimo de Passa-
geiros do Porto Interior

2 H002 Exterior do Terminal Marítimo de Passageiros do 
Porto Interior da Rua das Lorchas

Passagem de entrada do Terminal Marítimo de Pas-
sageiros do Porto Interior

3 H003 Exterior do Terminal Marítimo de Passageiros do 
Porto Interior da Rua das Lorchas

Vias de trânsito adjacentes do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Interior

4 H004 Exterior do Terminal Marítimo de Passageiros do 
Porto Interior da Rua das Lorchas

Vias de trânsito adjacentes do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Interior
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N.º 
sequencial

N.º da 
câmara

Localização Área de vigilância

5 H005 Exterior do Terminal Marítimo de Passageiros do 
Porto Interior da Rua das Lorchas

Vias de trânsito adjacentes do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Interior

6 H006 Cais de Sampanas Sul da Rua do Dr. Lourenço 
Pereira Marques

Entrada e saída do Cais de Sampanas Sul

7 H007 Exterior do Terminal Marítimo de Passageiros do 
Porto Interior da Rua das Lorchas

Vias de trânsito adjacentes do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Interior

8 H008A Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Inte-
rior da Rua das Lorchas

Vias de trânsito adjacentes do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Interior

9 H009 Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Inte-
rior da Rua das Lorchas

Vias de trânsito adjacentes do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Interior

10 D001 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos no interior da passagem superior para 
peões do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto 
Exterior

11 D002 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos no interior da passagem superior para peões 
do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exte-
rior

12 D003 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso superior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

13 D004 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

14 D005 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso superior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

15 D006 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso superior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

16 D007 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso superior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

17 D008 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso superior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

18 D009 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

19 D010 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso superior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

20 D011 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

21 D012 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso superior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

22 D013 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso superior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

23 D014 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

24 D015 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso superior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

25 D016 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

26 D017 Largo do Terminal Marítimo Via de trânsito no cruzamento entre o Largo do 
Terminal Marítimo e a Avenida da Amizade

27 D018 Largo do Terminal Marítimo Via de trânsito no cruzamento entre o Largo do 
Terminal Marítimo e a Avenida da Amizade
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28 D019 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

29 D020 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

30 D021 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

31 D022 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

32 D023 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

33 D024 Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exte-
rior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

34 D025 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

35 D026 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

36 D027 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

37 D028 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

38 D029 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

39 D030 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

40 D031 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

41 D032 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

42 D033 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

43 D034 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

44 D035 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

45 D036 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

46 D037 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

47 D038 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

48 D039 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

49 D040 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal Ma-
rítimo de Passageiros do Porto Exterior

50 D041 Parte inferior do viaduto do Largo do Terminal 
Marítimo

Praça de táxis do piso inferior do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Exterior

51 D042 Lado do viaduto do Largo do Terminal Marítimo Praça de táxis do piso inferior do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Exterior
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52 D043 Lado do viaduto do Largo do Terminal Marítimo Praça de táxis do piso inferior do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Exterior

53 D044 Parte inferior do viaduto do Largo do Terminal 
Marítimo

Via de trânsito na direcção do Largo do Terminal 
Marítimo à Avenida da Amizade

54 D045 Passagem inferior para peões do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Exterior do Largo do 
Terminal Marítimo

Entrada e saída da passagem inferior para peões do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

55 D046 Passagem inferior para peões do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Exterior do Largo do 
Terminal Marítimo

Acessos no interior da passagem inferior para peões do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

56 D047 Passagem inferior para peões do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Exterior do Largo do 
Terminal Marítimo

Acessos no interior da passagem inferior para peões 
do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exte-
rior

57 D048 Passagem inferior para peões do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Exterior do Largo do 
Terminal Marítimo

Entrada e saída da passagem inferior para peões do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

58 D049 Largo do Terminal Marítimo Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

59 D050 Largo do Terminal Marítimo Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

60 D051 Largo do Terminal Marítimo Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

61 D052 Largo do Terminal Marítimo Zona de estacionamento de autocarros no piso 
inferior do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto 
Exterior

62 D053 Largo do Terminal Marítimo Zona de estacionamento de autocarros no piso 
inferior do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto 
Exterior

63 D054 Largo do Terminal Marítimo Zona de estacionamento de autocarros no piso in-
ferior do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto 
Exterior

64 D055 Largo do Terminal Marítimo Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

65 D056 Largo do Terminal Marítimo Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

66 D057A Largo do Terminal Marítimo Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

67 D058A Largo do Terminal Marítimo Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

68 D059 Largo do Terminal Marítimo Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

69 D060 Parte inferior do viaduto do Largo do Terminal 
Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

70 D061 Parte inferior do viaduto do Largo do Terminal 
Marítimo

Zona de estacionamento de autocarros no piso 
inferior do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto 
Exterior

71 D062 Parte inferior do viaduto do Largo do Terminal 
Marítimo

Zona de estacionamento de autocarros no piso 
inferior do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto 
Exterior
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72 D063A Terraço do Edifício do Terminal Marítimo de Pas-
sageiros do Porto Exterior no Largo do Terminal 
Marítimo

Largo do Terminal Marítimo

73 D064 Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exte-
rior do Largo do Terminal Marítimo

Arredores do Terminal Marítimo de Passageiros do 
Porto Exterior

74 TF001 1.º andar do Terminal Marítimo de Passageiros da 
Taipa da Rua do Cais de Pac On

Acessos no 1.º andar do Terminal Marítimo de Pas-
sageiros da Taipa

75 TF002 1.º andar do Terminal Marítimo de Passageiros da 
Taipa da Rua do Cais de Pac On

Acessos no 1.º andar do Terminal Marítimo de 
Passageiros da Taipa

76 TF003 2.º andar do Terminal Marítimo de Passageiros da 
Taipa da Rua do Cais de Pac On

Vias de trânsito adjacentes do 2.º andar do Terminal 
Marítimo de Passageiros da Taipa

77 TF004 2.º andar do Terminal Marítimo de Passageiros da 
Taipa da Rua do Cais de Pac On

Vias de trânsito adjacentes do 2.º andar do Terminal 
Marítimo de Passageiros da Taipa

78 TF005 1.º andar do Terminal Marítimo de Passageiros da 
Taipa da Rua do Cais de Pac On

Vias de trânsito e paragem de autocarro adjacentes 
do 1.º andar do Terminal Marítimo de Passageiros 
da Taipa

79 TF006 1.º andar do Terminal Marítimo de Passageiros da 
Taipa da Rua do Cais de Pac On

Vias de trânsito adjacentes do 1.º andar do Terminal 
Marítimo de Passageiros da Taipa

80 TF007 1.º andar do Terminal Marítimo de Passageiros da 
Taipa da Rua do Cais de Pac On

Vias de trânsito e praça de táxis adjacentes do 1.º 
andar do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

81 TF008 Entrada e saída do Auto-Silo do Terminal Marítimo 
de Passageiros da Taipa da Rua do Cais de Pac On

Auto-Silo do Terminal Marítimo de Passageiros da 
Taipa

82 S001 Praceta do Parque Industrial Vias no exterior dos corredores para a entrada 
de veículos do Parque Industrial Transfronteiriço 
Zhuhai-Macau

83 S002 Edifício do Posto Fronteiriço do Parque Industrial 
Transfronteiriço Zhuhai-Macau da Praceta do Par-
que Industrial

Corredores para a entrada de veículos do Parque 
Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau

84 S003 Edifício do Posto Fronteiriço do Parque Industrial 
Transfronteiriço Zhuhai-Macau da Praceta do 
Parque Industrial

Vias no exterior da ala de saída do Parque Indus-
trial Transfronteiriço Zhuhai-Macau

85 S004 Praceta do Parque Industrial Vias no exterior da ala de entrada do Parque Indus-
trial Transfronteiriço Zhuhai-Macau

86 S005 Praceta do Parque Industrial Corredores para a saída de veículos do Parque 
Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau

87 S006 Praceta do Parque Industrial Rua do Parque Industrial

88 S007 Edifício do Posto Fronteiriço do Parque Industrial 
Transfronteiriço Zhuhai-Macau da Praceta do 
Parque Industrial

Arredores do Posto de Controlo no Canal dos Patos 
da Ilha Verde

89 S008 Edifício do Posto Fronteiriço do Parque Industrial 
Transfronteiriço Zhuhai-Macau da Praceta do 
Parque Industrial

Estrada Marginal da Ilha Verde

90 TJ001 Estrada Flor de Lótus, perto do Studio City Macau Estrada Flor de Lótus

91 TJ019A Auto-Silo da Estrada Flor de Lótus Arredores da área do Posto Fronteiriço de Lótus

92 TJ020 Auto-Silo da Estrada Flor de Lótus Arredores da área do Posto Fronteiriço de Lótus

93 TN001 Largo do Cais Largo do Cais

94 TN002 Largo do Cais Rua dos Navegantes
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95 TH001 Viaduto do piso superior do Aeroporto Internacio-
nal de Macau da Avenida Wai Long

Viaduto do Aeroporto Internacional de Macau

96 TH002 Viaduto do piso superior do Aeroporto Internacio-
nal de Macau da Avenida Wai Long

Viaduto do Aeroporto Internacional de Macau

97 TH003 Piso superior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Aeroporto Internacional de Macau

98 TH004 Piso superior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Aeroporto Internacional de Macau

99 TH005 Piso superior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Aeroporto Internacional de Macau

100 TH006 Piso superior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Aeroporto Internacional de Macau

101 TH007 Piso superior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Aeroporto Internacional de Macau

102 TH008 Piso superior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Aeroporto Internacional de Macau

103 TH009 Piso superior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Aeroporto Internacional de Macau

104 TH010 Piso superior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Aeroporto Internacional de Macau

105 TH011 Piso superior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Aeroporto Internacional de Macau

106 TH012 Piso superior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Aeroporto Internacional de Macau

107 TH013 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Aeroporto Internacional de Macau

108 TH014 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Aeroporto Internacional de Macau

109 TH015 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Aeroporto Internacional de Macau

110 TH016 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Aeroporto Internacional de Macau

111 TH017 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Acessos adjacentes no piso inferior do Aeroporto 
Internacional de Macau

112 TH018 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Acessos adjacentes no piso inferior do Aeroporto 
Internacional de Macau

113 TH019 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Paragem de autocarros no piso inferior do Aeroporto 
Internacional de Macau

114 TH020 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Acessos adjacentes no piso inferior do Aeroporto 
Internacional de Macau

115 TH021 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Acessos adjacentes no piso inferior do Aeroporto 
Internacional de Macau

116 TH022 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Acessos adjacentes no piso inferior do Aeroporto 
Internacional de Macau

117 TH023 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Praça de táxis no piso inferior do Aeroporto Inter-
nacional de Macau

118 TH024 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Praça de táxis no piso inferior do Aeroporto Inter-
nacional de Macau
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119 TH025 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Praça de táxis no piso inferior do Aeroporto Inter-
nacional de Macau

120 TH026 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Aeroporto Internacional de Macau

121 TH027 Piso inferior do Aeroporto Internacional de Macau 
da Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Aeroporto Internacional de Macau

122 TH028 Parque de estacionamento do Aeroporto Interna-
cional de Macau da Avenida Wai Long

Arredores do parque de estacionamento do Aero-
porto Internacional de Macau da Avenida Wai Long

123 TH029 Zona de espera da paragem de veículos de trans-
porte de passageiros no piso inferior do Aeroporto 
Internacional de Macau da Avenida Wai Long

Zona de espera da paragem de veículos de trans-
porte de passageiros no piso inferior do Aeroporto 
Internacional de Macau da Avenida Wai Long

124 TH030A Zona de espera da paragem de veículos de trans-
porte de passageiros no piso inferior do Aeroporto 
Internacional de Macau da Avenida Wai Long

Vias de trânsito no piso inferior do Aeroporto Inter-
nacional de Macau da Avenida Wai Long

125 TH031 Zona de espera da paragem de veículos de trans-
porte de passageiros no piso inferior do Aeroporto 
Internacional de Macau da Avenida Wai Long

Zona de espera da paragem de veículos de trans-
porte de passageiros no piso inferior do Aeroporto 
Internacional de Macau da Avenida Wai Long

126 TH032 Zona de espera da paragem de veículos de trans-
porte de passageiros no piso inferior do Aeroporto 
Internacional de Macau da Avenida Wai Long

Zona de espera da paragem de veículos de trans-
porte de passageiros no piso inferior do Aeroporto 
Internacional de Macau da Avenida Wai Long

127 TH033 Edifício do Aeroporto Internacional de Macau da 
Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Aeroporto Internacional de Macau

128 TH034 Viaduto do piso superior do Aeroporto Internacio-
nal de Macau da Avenida Wai Long

Áreas adjacentes da paragem de veículos de trans-
porte de passageiros do Aeroporto Internacional de 
Macau

129 TH035 Edifício do Aeroporto Internacional de Macau da 
Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Aeroporto Internacional de Macau

130 TH036 Edifício do Aeroporto Internacional de Macau da 
Avenida Wai Long

Vias de trânsito adjacentes do Aeroporto Interna-
cional de Macau

131 T001 Avenida do Comendador Ho Yin, perto do Parque 
Municipal Dr. Sun Yat-Sen

Vias adjacentes do Posto Fronteiriço das Portas do 
Cerco

132 T002 Avenida do Comendador Ho Yin, perto do Parque 
Municipal Dr. Sun Yat-Sen

Avenida do Comendador Ho Yin

133 T003 Avenida do Comendador Ho Yin, perto do Parque 
Municipal Dr. Sun Yat-Sen

Vias adjacentes do Posto Fronteiriço das Portas do 
Cerco

134 T004 Avenida do Comendador Ho Yin, perto do Parque 
Municipal Dr. Sun Yat-Sen

Vias adjacentes do Posto Fronteiriço das Portas do 
Cerco

135 T005 Exterior do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco 
da Praça das Portas do Cerco

Corredores para a saída de veículos do Posto Fron-
teiriço das Portas do Cerco

136 T006 Exterior do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco 
da Praça das Portas do Cerco

Corredores para a saída de veículos do Posto Fron-
teiriço das Portas do Cerco

137 T007 Exterior do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco 
da Praça das Portas do Cerco

Corredores para a saída de veículos do Posto Fron-
teiriço das Portas do Cerco

138 T008 Praça das Portas do Cerco Vias de trânsito adjacentes da Praça das Portas do 
Cerco

139 T009 Praça das Portas do Cerco Posto Fronteiriço das Portas do Cerco da Praça das 
Portas do Cerco

140 T010 Posto Fronteiriço das Portas do Cerco da Praça 
das Portas do Cerco

Praça das Portas do Cerco
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141 T011 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

142 T012 Praça das Portas do Cerco Vias adjacentes da Praça das Portas do Cerco

143 T013 Praça das Portas do Cerco Vias de trânsito adjacentes da Praça das Portas do 
Cerco

144 T014 Posto Fronteiriço das Portas do Cerco da Praça 
das Portas do Cerco

Corredores para a entrada de veículos do Posto 
Fronteiriço das Portas do Cerco

145 T015 Posto Fronteiriço das Portas do Cerco da Praça 
das Portas do Cerco

Corredores para a entrada de veículos do Posto 
Fronteiriço das Portas do Cerco

146 T016 Posto Fronteiriço das Portas do Cerco da Praça 
das Portas do Cerco

Corredores para a entrada de veículos do Posto 
Fronteiriço das Portas do Cerco

147 T017 Posto Fronteiriço das Portas do Cerco da Praça 
das Portas do Cerco

Edifício da entrada do Posto Fronteiriço das Portas 
do Cerco

148 T018 Posto Fronteiriço das Portas do Cerco da Praça 
das Portas do Cerco

Vias de trânsito adjacentes do Posto Fronteiriço das 
Portas do Cerco

149 T019 Posto Fronteiriço das Portas do Cerco da Praça 
das Portas do Cerco

Vias de trânsito adjacentes do Posto Fronteiriço das 
Portas do Cerco

150 T020 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

151 T021 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

152 T022 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

153 T023 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

154 T024 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

155 T025 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

156 T026 Praça das Portas do Cerco Vias de trânsito adjacentes da Praça das Portas do 
Cerco

157 T027 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

158 T028 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

159 T029 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

160 T030 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

161 T031 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

162 T032 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

163 T033 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

164 T034 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

165 T035 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

166 T036 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

167 T037 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

168 T038 Praça das Portas do Cerco Vias de trânsito adjacentes da Praça das Portas do 
Cerco

169 T039 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

170 T040 Praça das Portas do Cerco Vias de trânsito adjacentes da Praça das Portas do 
Cerco

171 T041 Praça das Portas do Cerco Vias de trânsito adjacentes da Praça das Portas do 
Cerco

172 T042 Praça das Portas do Cerco Vias de trânsito adjacentes da Praça das Portas do 
Cerco
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173 T043 Praça das Portas do Cerco Praça de táxis da Praça das Portas do Cerco

174 T044 Praça das Portas do Cerco Vias de trânsito adjacentes da Praça das Portas do 
Cerco

175 T045 Praça das Portas do Cerco Vias de trânsito adjacentes da Praça das Portas do 
Cerco

176 T046 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

177 T047 Praça das Portas do Cerco Vias de trânsito adjacentes da Praça das Portas do 
Cerco

178 T048 Praça das Portas do Cerco Vias de trânsito adjacentes da Praça das Portas do 
Cerco

179 T049 Passagem superior para peões da Praça das Portas 
do Cerco

Túnel para a circulação de veículos da Praça das 
Portas do Cerco

180 T050 Praça das Portas do Cerco Entrada e saída do Terminal subterrâneo de auto-
carros da Praça das Portas do Cerco

181 T051 Posto Fronteiriço das Portas do Cerco da Praça 
das Portas do Cerco

Arredores do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco

182 T052 Posto Fronteiriço das Portas do Cerco da Praça 
das Portas do Cerco

Arredores do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco

183 T053 Posto Fronteiriço das Portas do Cerco da Praça 
das Portas do Cerco

Arredores do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco

184 T054A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

185 T055A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

186 T056A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

187 T057A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

188 T058A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

189 T059A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

190 T060A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

191 T061A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

192 T062A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

193 T063A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

194 T064A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

195 T065A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

196 T066A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

197 T067A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco
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198 T068A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

199 T069A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

200 T070A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

201 T071A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

202 T072A Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Anexo II:

N.º 
sequencial

N.º da 
câmara

Localização Área de vigilância

1 A028 Avenida de Demétrio Cinatti Avenida de Demétrio Cinatti

2 A029 Rua da Tercena Rua da Tercena

3 B040 Calçada das Verdades Calçada das Verdades, Rua de Pedro Nolasco da 
Silva, Rua de S. Domingos

4 B041 Rotunda do Almirante Costa Cabral Rotunda do Almirante Costa Cabral

5 B042 Calçada da Igreja de S. Lázaro Calçada da Igreja de S. Lázaro

6 B043 Rua do Brandão Rua do Brandão

7 B044 Estrada do Cemitério Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, Rua 
Filipe O’Costa

8 B045 Rua de Santa Filomena Calçada das Verdades

9 B046 Rua de S. Paulo Rua de S. Paulo

10 C023 Rua do Campo Rua do Campo

11 C024 Rua do Campo Rua do Campo

12 D159 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos no interior da passagem superior para peões 
do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto 
Exterior

13 D160 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

14 D161 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso superior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

15 D162 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Vias de trânsito adjacentes do piso superior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

16 D163 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso superior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

17 D164 Largo do Terminal Marítimo Via de trânsito no cruzamento entre o Largo do 
Terminal Marítimo e a Avenida da Amizade

18 D165 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

19 D166 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Paragem de autocarros no piso inferior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

20 D167 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior
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21 D168 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

22 D169 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

23 D170 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

24 D171 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

25 D172 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

26 D173 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

27 D174 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

28 D175 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

29 D176 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

30 D177 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

31 D178 Parte inferior do viaduto do Largo do Terminal 
Marítimo

Largo do Terminal Marítimo

32 D179 Junto do viaduto do Largo do Terminal Marítimo Praça de táxis do piso inferior do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Exterior

33 D180 Parte inferior do viaduto do Largo do Terminal 
Marítimo

Paragem de autocarros no piso inferior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

34 D181 Passagem inferior para peões do Terminal Maríti-
mo de Passageiros do Porto Exterior do Largo do 
Terminal Marítimo

Acessos no interior da passagem inferior para peões 
do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto 
Exterior

35 D182 Passagem inferior para peões do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Exterior do Largo do 
Terminal Marítimo

Entrada e saída da passagem inferior para peões do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

36 D183 Largo do Terminal Marítimo Largo do Terminal Marítimo

37 D184 Largo do Terminal Marítimo Largo do Terminal Marítimo

38 D185 Largo do Terminal Marítimo Largo do Terminal Marítimo

39 D186 Largo do Terminal Marítimo Largo do Terminal Marítimo

40 D187 Largo do Terminal Marítimo Largo do Terminal Marítimo

41 D188 Largo do Terminal Marítimo Largo do Terminal Marítimo

42 D189 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Vias de trânsito adjacentes do piso inferior do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

43 D190 Parte inferior do viaduto do Largo do Terminal 
Marítimo

Largo do Terminal Marítimo

44 D191 Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Piso superior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

45 D192 Piso inferior do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto Exterior do Largo do Terminal Marítimo

Acessos adjacentes no piso inferior do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior

46 D193 Avenida da Amizade Avenida da Amizade



2022    9   2023  3  1 

N.º 
sequencial

N.º da 
câmara

Localização Área de vigilância

47 D194 Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exte-
rior do Largo do Terminal Marítimo

Vias de trânsito adjacentes do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Exterior

48 D195 Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exte-
rior do Largo do Terminal Marítimo

Vias de trânsito adjacentes do Terminal Marítimo 
de Passageiros do Porto Exterior

49 D196 Rua do Terminal Marítimo Rua do Terminal Marítimo

50 D197 Rua de Pequim Rua de Pequim

51 DCR002 Avenida da Amizade Avenida da Amizade

52 F050 Rua da Sé Rua da Sé

53 F051 Avenida da Praia Grande Avenida da Praia Grande, Calçada de S. João, Rua 
do Comandante Mata e Oliveira

54 F052 Avenida de Almeida Ribeiro Avenida de Almeida Ribeiro, Beco do Senado

55 FCR002 Rua do Campo Rua do Campo

56 G050 Travessa de Inácio Sarmento de Carvalho Travessa de Inácio Sarmento de Carvalho

57 G051 Avenida de Lisboa Avenida de Lisboa

58 G052 Rua da Escola Comercial Rua da Escola Comercial

59 GCR003 Avenida do Infante D. Henrique Avenida do Infante D. Henrique

60 GCR004 Avenida do Infante D. Henrique Avenida do Infante D. Henrique

61 H042 Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Inte-
rior da Rua das Lorchas

Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior 
da Rua das Lorchas

62 H043 Rua das Lorchas Rua das Lorchas

63 H044 Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Inte-
rior da Rua das Lorchas

Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior 
da Rua das Lorchas

64 H045 Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Inte-
rior da Rua das Lorchas

Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior 
da Rua das Lorchas

65 H046 Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Inte-
rior da Rua das Lorchas

Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior 
da Rua das Lorchas

66 H047 Rua dos Cules Rua dos Cules, Rua da Alfândega, Rua dos Merca-
dores, Pátio do Gil

67 HCR003 Avenida Doutor Stanley Ho Avenida Doutor Stanley Ho

68 HCR004 Avenida Doutor Stanley Ho Avenida Doutor Stanley Ho

69 I036 Rua de João Lecaros Rua de João Lecaros

70 I037 Rua do Almirante Sérgio Rua do Almirante Sérgio

71 I038 Rua do Almirante Sérgio Rua do Almirante Sérgio

72 I039 Rua de S. Lourenço Rua de S. Lourenço

73 I040 Rua do Bazarinho Rua do Bazarinho

74 I041 Rua do Padre António Rua do Padre António

75 I042 Rua do Almirante Sérgio Rua do Almirante Sérgio

76 I043 Calçada dos Remédios Calçada dos Remédios

77 ICR003 Rua do Almirante Sérgio Rua do Almirante Sérgio

78 ICR004 Rua do Almirante Sérgio Rua do Almirante Sérgio

79 J067 Rua do Peixe Salgado Rua do Peixe Salgado

80 J068 Calçada da Barra Calçada da Barra

81 J069 Avenida Panorâmica do Lago Sai Van Avenida Panorâmica do Lago Sai Van
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82 JCR003 Avenida Panorâmica do Lago Sai Van Avenida Panorâmica do Lago Sai Van

83 JCR004 Praça do Lago Sai Van Praça do Lago Sai Van

84 K062 Rua da Ribeira do Patane Rua da Ribeira do Patane, Travessa dos Calafates, 
Rua Norte, Rua do Visconde Paço de Arcos

85 K063 Rua de Coelho do Amaral Rua de Coelho do Amaral

86 K064 Avenida de Demétrio Cinatti Avenida de Demétrio Cinatti, Travessa da Escama, 
Travessa da Saudade

87 K065 Rua da Ribeira do Patane Rua da Ribeira do Patane, Travessa da Ribeira do 
Patane, Travessa das Docas, Largo do Pagode do 
Patane

88 K066 Rua do Visconde Paço de Arcos Rua do Visconde Paço de Arcos

89 KCR005 Avenida Marginal do Lam Mau Avenida Marginal do Lam Mau

90 KCR006 Avenida Marginal do Lam Mau Avenida Marginal do Lam Mau

91 KCR007 Rua da Ribeira do Patane Rua da Ribeira do Patane

92 KCR008 Rua da Ribeira do Patane Rua da Ribeira do Patane

93 L041 Rua de Francisco Xavier Pereira Estrada do Repouso, Rua de Francisco Xavier 
Pereira, Rua de Jorge Álvares

94 L042 Estrada de Coelho do Amaral Rua de Coelho do Amaral, Estrada de Coelho do 
Amaral

95 L043 Rua de Martinho Montenegro Estrada de Coelho do Amaral, Travessa de Marti-
nho Montenegro, Rua de Sacadura Cabral

96 L044 Rua do Lu Cao Rua do Lu Cao

97 M022 Rua do Almirante Costa Cabral Rua do Almirante Costa Cabral

98 M023 Praça do Tap Siac Praça do Tap Siac

99 NCR003 Avenida de Horta e Costa Avenida de Horta e Costa

100 NCR004 Avenida de Horta e Costa Avenida de Horta e Costa

101 O015 Avenida de Horta e Costa Avenida de Horta e Costa, Rua de Francisco Xavier 
Pereira

102 O016 Rua do Almirante Costa Cabral Rua do Almirante Costa Cabral

103 OCR003 Rua de Francisco Xavier Pereira Rua de Francisco Xavier Pereira

104 OCR004 Rua de Francisco Xavier Pereira Rua de Francisco Xavier Pereira

105 P055 Rua do Asilo Rua do Asilo, Travessa das Pedrinhas, Travessa 
Norte do Patane

106 P056 Rua de Fái Chi Kei Rua de Fái Chi Kei

107 P057 Avenida da Concórdia Avenida da Concórdia

108 P058 Rua do General Ivens Ferraz Rua Nova do Patane

109 P059 Rua da Bacia Sul Rua da Bacia Sul

110 P060 Rua do General Ivens Ferraz Rua do General Ivens Ferraz

111 P061 Avenida Marginal do Patane Avenida Marginal do Patane, Travessa do General 
Ivens Ferraz

112 P062 Avenida Marginal do Lam Mau Avenida Marginal do Lam Mau

113 P063 Praça das Orquídeas Praça das Orquídeas

114 Q019 Avenida de Venceslau de Morais Avenida de Venceslau de Morais
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115 Q020 Rua Sete do Bairro da Areia Preta Rua Sete do Bairro da Areia Preta, Rua Dois do 
Bairro da Areia Preta

116 R018 Estrada de Ferreira do Amaral Estrada de Ferreira do Amaral, Rua de São João 
Bosco

117 S081 Praceta do Parque Industrial Praceta do Parque Industrial

118 S082 Estrada Marginal da Ilha Verde Estrada Marginal da Ilha Verde

119 S083 Estrada Marginal da Ilha Verde Estrada Marginal da Ilha Verde

120 S084 Praceta do Parque Industrial Praceta do Parque Industrial

121 S085 Praceta do Parque Industrial Praceta do Parque Industrial

122 S086 Rua Dois da Cidade Nova de T’oi Sán Rua Dois da Cidade Nova de T’oi Sán

123 S087 Estrada Marginal da Ilha Verde Estrada Marginal da Ilha Verde

124 S088 Estrada Nova da Ilha Verde Estrada Nova da Ilha Verde

125 S089 Rua do Canal das Hortas Rua do Canal das Hortas

126 S090 Rua da Missão de Fátima Rua Central de T’oi Sán, Rua da Missão de Fátima, 
Travessa do Conselheiro Borja

127 S091 Avenida do Comendador Ho Yin Estrada do Canal dos Patos, Avenida do Comenda-
dor Ho Yin

128 S092 Avenida do Conselheiro Borja Avenida do Conselheiro Borja

129 S093 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

130 S094 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

131 S095 Rua Três da Cidade Nova de T’oi Sán Rua Três da Cidade Nova de T’oi Sán

132 S096 Rua Três da Cidade Nova de T’oi Sán Rua Três da Cidade Nova de T’oi Sán

133 T165 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

134 T166 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

135 T167 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

136 T168 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

137 T169 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

138 T170 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

139 T171 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

140 T172 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

141 T173 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

142 T174 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

143 T175 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

144 T176 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco
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145 T177 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

146 T178 Avenida do Comendador Ho Yin Avenida do Comendador Ho Yin

147 T179 Exterior do Edifício do Posto Fronteiriço das 
Portas do Cerco da Praça das Portas do Cerco

Vias adjacentes do Edifício do Posto Fronteiriço 
das Portas do Cerco

148 T180 Edifício do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco 
da Praça das Portas do Cerco

Corredores para a saída de veículos do Edifício do 
Posto Fronteiriço das Portas do Cerco

149 T181 Exterior do Edifício do Posto Fronteiriço das 
Portas do Cerco da Praça das Portas do Cerco

Vias adjacentes do Edifício do Posto Fronteiriço 
das Portas do Cerco

150 T182 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

151 T183 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

152 T184 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

153 T185 Edifício do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco 
da Praça das Portas do Cerco

Corredores para a entrada de veículos do Edifício 
do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco

154 T186 Edifício do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco 
da Praça das Portas do Cerco

Corredores para a entrada de veículos do Edifício 
do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco

155 T187 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

156 T188 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

157 T189 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

158 T190 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

159 T191 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

160 T192 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

161 T193 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

162 T194 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

163 T195 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

164 T196 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

165 T197 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

166 T198 Praça das Portas do Cerco Paragem de táxis da Praça das Portas do Cerco

167 T199 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

168 T200 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

169 T201 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

170 T202 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

171 T203 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

172 T204 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

173 T205 Passagem superior para peões da Praça das Portas 
do Cerco

Praça das Portas do Cerco

174 T206 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

175 T207 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

176 T208 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

177 T209 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco
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178 T210 Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

Terminal subterrâneo de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

179 T211 Posto Fronteiriço das Portas do Cerco da Praça 
das Portas do Cerco

Praça das Portas do Cerco

180 T212 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

181 T213 Posto Fronteiriço das Portas do Cerco da Praça 
das Portas do Cerco

Zona de estacionamento de autocarros da Praça das 
Portas do Cerco

182 T214 Avenida do Hipódromo Avenida do Hipódromo, Rua da Serenidade

183 T215 Estrada Marginal do Hipódromo Estrada Marginal do Hipódromo

184 T216 Istmo de Ferreira do Amaral Istmo de Ferreira do Amaral

185 T217 Rua Um do Bairro Iao Hon Rua Um do Bairro Iao Hon

186 T218 Avenida da Longevidade Avenida da Longevidade

187 T219 Avenida Leste do Hipódromo Avenida Leste do Hipódromo

188 T220 Avenida da Longevidade Avenida da Longevidade

189 T221 Rua da Serenidade Rua da Serenidade

190 T222 Avenida Norte do Hipódromo Avenida Norte do Hipódromo

191 T223 Avenida de Artur Tamagnini Barbosa Avenida de Artur Tamagnini Barbosa

192 T224 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

193 T225 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

194 TCR003 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

195 TCR004 Praça das Portas do Cerco Praça das Portas do Cerco

196 W068 Avenida da Ponte da Amizade Avenida da Ponte da Amizade

197 W069 Rua Central da Areia Preta Rua Central da Areia Preta

198 W070 Rua do Canal Novo Rua do Canal Novo

199 W071 Avenida 1.º de Maio Avenida 1.º de Maio

200 W072 Rua 1.º de Maio Rua 1.º de Maio

201 W073 Avenida do Nordeste Avenida do Nordeste

202 W074 Avenida de Venceslau de Morais Avenida de Venceslau de Morais

203 W075 Avenida 1.º de Maio Avenida 1.º de Maio

204 W076 Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, Travessa 
1.º de Maio

205 W077 Rua 1.º de Maio Rua 1.º de Maio, Rua Central da Areia Preta

206 Y070 Avenida Sir Anders Ljungstedt Avenida Sir Anders Ljungstedt

207 Y071 Avenida da Amizade Avenida da Amizade, Rua de Berlim

208 Y072 Avenida Xian Xing Hai Avenida Xian Xing Hai, Rua de Paris

209 Y073 Avenida Dr. Sun Yat-Sen Avenida Dr. Sun Yat-Sen, Avenida Xian Xing Hai

210 Y074 Avenida Xian Xing Hai Avenida Xian Xing Hai

211 Y075 Avenida da Amizade Avenida da Amizade

212 Y076 Avenida Sir Anders Ljungstedt Avenida Sir Anders Ljungstedt

213 Y077 Avenida 24 de Junho Avenida 24 de Junho

214 Y078 Avenida 24 de Junho Avenida 24 de Junho
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215 Y079 Avenida Dr. Sun Yat-Sen Avenida Dr. Sun Yat-Sen, Avenida 24 de Junho, 
Avenida Sir Anders Ljungstedt

216 YCR003 Avenida da Amizade Avenida da Amizade

217 YCR004 Avenida Dr. Sun Yat-Sen Avenida Dr. Sun Yat-Sen

218 Z021 Estrada da Vitória Estrada da Vitória

219 TA041 Rua do Minho Rua do Minho

220 TACR006 Rotunda de Leonel de Sousa Rotunda de Leonel de Sousa

221 TACR007 Avenida dos Jogos da Ásia Oriental Avenida dos Jogos da Ásia Oriental

222 TACR008 Rotunda de Leonel de Sousa Ponte Governador Nobre de Cavalho

223 TACR009 Rotunda de Leonel de Sousa Rotunda de Leonel de Sousa, Avenida dos Jardins 
do Oceano

224 TACR010 Rotunda dos Jogos da Ásia Oriental Rotunda dos Jogos da Ásia Oriental, Avenida dos 
Jogos da Ásia Oriental

225 TBCR002 Avenida Marginal Flor de Lótus Avenida Marginal Flor de Lótus

226 TC030 Avenida Dr. Sun Yat Sen Avenida Dr. Sun Yat Sen

227 TC031 Avenida Dr. Sun Yat Sen Avenida Dr. Sun Yat Sen

228 TCCR002 Estrada Almirante Magalhães Correia Estrada Almirante Magalhães Correia

229 TD045 Avenida Olímpica Avenida Olímpica

230 TD046 Rua de Nam Keng Rua de Nam Keng

231 TD047 Avenida de Kwong Tung Estrada Governador Albano de Oliveira, Avenida 
de Kwong Tung

232 TD048 Rua de Coimbra Rua de Coimbra

233 TD049 Avenida Dr. Sun Yat Sen Avenida Dr. Sun Yat Sen

234 TE039 Largo Sanches Miranda Largo Sanches Miranda

235 TE040 Rua Fernão Mendes Pinto Rua Fernão Mendes Pinto

236 TE041 Avenida de Carlos da Maia Avenida de Carlos da Maia

237 TF019 Ala de saída do Edifício do Terminal Marítimo de 
Passageiros da Taipa

Ala de saída do Edifício do Terminal Marítimo de 
Passageiros da Taipa

238 TF020 Ala de saída do Edifício do Terminal Marítimo de 
Passageiros da Taipa

Ala de saída do Edifício do Terminal Marítimo de 
Passageiros da Taipa

239 TF021 Ala de saída do Edifício do Terminal Marítimo de 
Passageiros da Taipa

Ala de saída do Edifício do Terminal Marítimo de 
Passageiros da Taipa

240 TF022 Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

241 TF023 Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

242 TF024 Estrada de Pac On Estrada de Pac On

243 TF025 Estrada de Pac On Estrada de Pac On

244 TF026 Estrada de Pac On Estrada de Pac On

245 TFCR002 Estrada de Pac On Estrada de Pac On

246 TGCR002 Estrada Almirante Magalhães Correia Estrada Almirante Magalhães Correia

247 TH040 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

248 TH041 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long
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249 TH042 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

250 TH043 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

251 TH044 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

252 TH045 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

253 TH046 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

254 TH047 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

255 TH048 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

256 TH049 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

257 TH050 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

258 TH051 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

259 TH052 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

260 TH053 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

261 TH054 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

262 TH055 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

263 TH056 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

264 TH057 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

265 TH058 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

266 TH059 Avenida Wai Long Avenida Wai Long

267 TH060 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

268 TH061 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

269 TH062 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

270 TH063 Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

Aeroporto Internacional de Macau da Avenida 
Wai Long

271 THCR003 Avenida do Aeroporto Avenida do Aeroporto

272 THCR004 Avenida do Aeroporto Rotunda do Aeroporto, Avenida do Aeroporto

273 TICR003 Avenida Marginal Flor de Lótus Avenida Marginal Flor de Lótus

274 TICR004 Estrada da Baía de Nossa Senhora da Esperança Estrada da Baía de Nossa Senhora da Esperança
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275 TJ035 Estrada Flor de Lótus Estrada Flor de Lótus

276 TJ036 Estrada Flor de Lótus Estrada Flor de Lótus

277 TJ037 Estrada Flor de Lótus Estrada Flor de Lótus

278 TJCR003 Avenida Marginal Flor de Lótus Avenida Marginal Flor de Lótus

279 TJCR004 Avenida Marginal Flor de Lótus Avenida Marginal Flor de Lótus

280 TK016 Estrada do Istmo Estrada do Istmo

281 TK017 Avenida da Nave Desportiva Avenida da Nave Desportiva

282 TK018 Estrada do Istmo Estrada do Istmo

283 TK019 Estrada do Istmo Estrada do Istmo

284 TKCR004 Estrada do Istmo Estrada do Istmo, Rotunda do Istmo

285 TKCR005 Avenida da Nave Desportiva Avenida da Nave Desportiva

286 TKCR006 Avenida do Progresso Avenida do Progresso

287 TLCR008 Estrada Flor de Lótus Estrada Flor de Lótus

288 TLCR009 Rua de Ténis Rua de Ténis

289 TLCR010 Rua da Patinagem Rua da Patinagem

290 TLCR011 Rua da Patinagem Rua da Patinagem

291 TLCR012 Avenida da Nave Desportiva Avenida da Nave Desportiva

292 TLCR013 Estrada do Istmo Estrada do Istmo

293 TLCR014 Estrada Flor de Lótus Estrada Flor de Lótus

294 TMCR002 Rotunda da Concórdia Rotunda da Concórdia, Rua das Acácias Rubras

295 TN026 Largo do Cais Largo do Cais

296 TN027 Largo do Cais Largo do Cais

297 TQCR003 Estrada do Altinho de Ká Hó Estrada do Altinho de Ká Hó

298 TQCR004 Estrada do Altinho de Ká Hó Estrada do Altinho de Ká Hó

第 21/2023號保安司司長批示

6/2023

  

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 21/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 1.º da Ordem Executiva n.º 6/2023, o Secretário 
para a Segurança manda:

São subdelegados na directora dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, Kok Fong Mei, todos os poderes neces-
sários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau, na escritura pública relativa ao «Adicional ao Contrato 
de Concessão de Gestão e Exploração das Áreas Comerciais 
do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong 
Kong-Zhuhai-Macau», a celebrar entre a Região Administra-
tiva Especial de Macau e a Companhia Industrial Nam Kwong 
Limitada.

 22 de Fevereiro de 2023.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.



2030    9   2023  3  1 

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

100961

15/2009 26/2009

410871

–––––––

 

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 6/2023號社會文化司司長批示

18/2019 4/2014

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 7 de Fevereiro de 2023:

Wong Chi Fai, superintendente-geral n.º 100 961 — renovada 
a comissão de serviço, pelo período de um ano, como direc-
tor da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, 
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 10 de 
Março de 2023, por se manterem os fundamentos que pre-
valeceram à respectiva nomeação.

Lam Loi Lap, chefe-mor adjunto n.º 410 871 — renovada a 
comissão de serviço, pelo período de um ano, como subdi-
rector da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, 
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 25 de 
Março de 2023, por se manterem os fundamentos que pre-
valeceram à respectiva nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 22 de Fevereiro 
de 2023. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng. 

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 6/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do n.º 2 do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento 
Administrativo n.º 4/2014 (Conselho do Património Cultural), 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 18/2019, a 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É renovado o mandato dos seguintes membros do Conselho 
do Património Cultural, pelo período de três anos:

1) Wong Sai Peng, representante do Gabinete da Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura;

2) Choi Kin Long, representante do Instituto Cultural;

3) Wu Chou Kit;

4) Mok Chi Wai;

5) Ho Ka Chi;

6) Lam Iek Chit.

2. São designados como membros do Conselho do Património 
Cultural, pelo período de três anos:

1) Sio Chi Veng;

2) Ieng Weng Fat;
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Maria José do Carmo de Freitas

António Rossano de Jesus Monteiro

 

–––––––

 

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 5/2023號運輸工務司司長批示

10/2013
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14407

6 1

10

169

 

3) Wong Chung Yuen;

4) Ieong Hoi Keng;

5) Maria José do Carmo de Freitas;

6) Lok Nam Tak;

7) Wong Un In;

8) António Rossano de Jesus Monteiro.

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

23 de Fevereiro de 2023.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 23 de Fevereiro de 2023. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc 
San.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 5/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 129.º e 139.º da Lei n.º 10/2013 (Lei de terras), o Secre-
tário para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. É revista, nos termos e condições constantes do contrato 
em anexo, que faz parte integrante do presente despacho, a 
concessão, por aforamento, dos terrenos com a área global rec-
tificada de 179 m2, resultante da anexação, logo que demolidos 
os edifícios neles existentes, dos prédios descritos na Conser-
vatória do Registo Predial sob os n.os 2 361 a fls. 79 verso do 
livro B12, 14 406 a fls. 188 verso do livro B38 e 14 407 a fls. 189 
do livro B38, situados na península de Macau, no Beco do Cis-
ne n.os 4 a 8, para aproveitamento com a construção de um edi-
fício de 6 pisos, sendo um em cave, em regime de propriedade 
horizontal, afectado a habitação e comércio.

2. No âmbito da referida revisão, por força de novos alinha-
mentos definidos para o local, reverte, livre de quaisquer ónus 
ou encargos, uma parcela de terreno a desanexar do terreno 
identificado no número anterior, com a área de 10 m2, para in-
tegrar o domínio público do Estado, como via pública, passando 
o terreno concedido a ter a área de 169 m2.

3. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

20 de Fevereiro de 2023.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo 
Arrais do Rosário.
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ANEXO

(Processo n.º 2 834.01 da Direcção dos Serviços de 
Solos e Construção Urbana e Processo n.º 33/2022 

da Comissão de Terras)

Contrato acordado entre:

A Região Administrativa Especial de Macau, como primeira 
outorgante, e

 A Companhia de Planeamento e Investimento Imobiliário 
Iui Vai, Limitada, como segunda outorgante. 

Considerando que:

1. A Companhia de Planeamento e Investimento Imobiliário 
Iui Vai, Limitada, com sede em Macau, na Praça de Ponte e 
Horta, n.º 27, Edifício Hoi Wan, r/c, registada na Conservatória 
dos Registos Comerciais e de Bens Móveis sob o n.º 26 458 (SO), 
é titular do domínio útil de três terrenos concedidos por afo-
ramento, com a área global de 178,13 m2, rectificada por novas 
medições para 179 m2, situados na península de Macau, onde 
se encontram construídos os prédios urbanos com os n.os 4 a 8 do 
Beco do Cisne, descritos na Conservatória do Registo Predial, 
doravante designada por CRP, sob os n.os 2 361 a fls. 79 verso 
do livro B12, 14 406 a fls. 188 verso do livro B38 e 14 407 
a fls. 189 do livro B38, conforme inscrição a seu favor sob 
o n.º 152 617G.

2. O domínio directo sobre os referidos terrenos acha-se ins-
crito a favor do Estado sob o n.º 8 503 a fls. 183 do livro F35K.

3. Uma vez que a planta de condições urbanísticas emitida 
para os referidos terrenos, pela Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, admite como finalidade do solo 
os usos habitacional e comercial, a concessionária tendo em 
vista a sua anexação e reaproveitamento com a construção 
de um edifício, em regime de propriedade horizontal, com-
preendendo 6 pisos, sendo 1 em cave, destinado a habitação e 
comércio, submeteu em 22 de Março de 2021, à DSSOPT, um 
projecto de alteração ao projecto de obra de construção que, 
por despacho do subdirector, de 3 de Junho de 2021, foi consi-
derado passível de aprovação, condicionada ao cumprimento 
de alguns requisitos técnicos.

4. Nestas circunstâncias, em 3 de Novembro de 2021, a con-
cessionária solicitou autorização para modificar o aproveita-
mento do lote formado pelos mencionados terrenos, em con-
formidade com o referido projecto, e a consequente revisão do 
contrato de concessão, nos termos do artigo 139.º da Lei 
n.º 10/2013 (Lei de terras).

5. Reunidos os documentos necessários à instrução do pro-
cedimento, a Direcção dos Serviços de Solos e Construção 
Urbana, doravante designada por DSSCU, procedeu ao cálculo 
das contrapartidas devidas e elaborou a minuta do contrato de 
revisão da concessão que mereceu a concordância da conces-
sionária, expressa em declaração apresentada em 4 de Julho de 
2022.

6. O terreno objecto do contrato, com a área global rectifi-
cada de 179 m2, encontra-se demarcado e assinalado com as 
letras «A» e «B», respectivamente, com as áreas de 169 m2 e 10 m2, 
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na planta cadastral n.º 6 454/2006, emitida em 18 de Novembro de 
2021, pela Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, 
doravante designada por DSCC.

7. A parcela de terreno com a área de 10 m2 assinalada com a 
letra «B» na referida planta é integrada no domínio público do 
Estado como via pública.

8. O procedimento seguiu a sua tramitação normal, tendo o 
processo sido enviado à Comissão de Terras que, reunida em 4 
de Agosto de 2022, emitiu parecer favorável ao deferimento do 
pedido.

9. Por despacho do Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas de 15 de Agosto de 2022, proferido no uso das com-
petências executivas delegadas pelo n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 184/2019, foi deferido o pedido de revisão da concessão, de 
acordo com o proposto no parecer da Comissão de Terras.

10. As condições do contrato titulado pelo presente despacho 
foram notificadas à concessionária e por esta expressamente 
aceites, conforme declaração apresentada em 1 de Setembro de 
2022, assinada por Iu Mei Sio, divorciada, com domicílio pro-
fissional em Macau, na Praça de Ponte e Horta, n.º 27, Edifício 
Hoi Wan, r/c, na qualidade de gerente-geral, em representação 
da Companhia de Planeamento e Investimento Imobiliário Iui 
Vai, Limitada, qualidade e poderes verificados pelo 2.º Cartó-
rio Notarial, conforme reconhecimento exarado naquela decla-
ração.

11. A concessionária pagou o preço actualizado do domínio 
útil e o prémio estipulados, respectivamente, no n.º 1 da cláu-
sula terceira e na cláusula sétima do contrato titulado pelo pre-
sente despacho.

12. Encontrando-se o terreno onerado com hipoteca regista-
da na CRP com o n.º 283 086 do livro C, a favor do Banco Tai 
Fung, S.A., esta entidade declarou, nos termos legais, autorizar 
o cancelamento dessa hipoteca quanto à parcela a integrar no 
domínio público, assinalada com a letra «B» na planta cadas-
tral n.º 6 454/2006, com a área de 10 m2.

Cláusula primeira — Objecto do contrato

1. Constitui objecto do presente contrato:

1) A revisão da concessão, por aforamento, do terreno com a 
área registal de 178,13 m2 (cento e setenta e oito vírgula treze me-
tros quadrados), rectificada por novas medições para 179 m2 (cento 
e setenta e nove metros quadrados), resultante da anexação, 
logo que demolidos os edifícios nele existentes, dos prédios n.os 4 
a 8 do Beco do Cisne, situados na península de Macau, demar-
cado e assinalado com as letras «A» e «B» na planta cadastral 
n.º 6 454/2006, emitida pela DSCC, em 18 de Novembro de 
2021, descrito na CRP sob os n.os 2 361 a fls. 79 verso do livro 
B12, 14 406 a fls. 188 verso do livro B38 e 14 407 a fls. 189 do 
livro B38, cujo domínio útil se acha inscrito sob o n.º 152 617G, 
a favor da segunda outorgante;

2) A reversão, por força das novas condições urbanísticas, a 
favor da primeira outorgante, livre de quaisquer ónus ou encar-
gos, do domínio útil da parcela de terreno demarcada e assi-
nalada com a letra «B» na planta cadastral acima identificada, 
com a área de 10 m2 (dez metros quadrados) e com o valor atri-
buído de $ 10 000,00 (dez mil patacas), a desanexar do terreno 
referido na alínea anterior, que se destina a integrar o domínio 
público do Estado, como via pública.
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2. A concessão do terreno, agora com a área de 169 m2 (cento 
e sessenta e nove metros quadrados), demarcado e assinalado 
com a letra «A» na planta acima referida, de ora em diante 
designado, simplesmente, por terreno, passa a reger-se pelas 
cláusulas do presente contrato.

Cláusula segunda — Reaproveitamento do terreno e finalidade 
da concessão

1. Em conformidade com os usos de solos aí permitidos, de-
signadamente o habitacional, o terreno é reaproveitado com a 
construção de um edifício, em regime de propriedade horizon-
tal, compreendendo 6 (seis) pisos, sendo 1 (um) piso em cave, 
afectado às seguintes finalidades de utilização:

1) Habitação:  ...... com a área bruta de construção de 643 m2;

2) Comércio:  ....... com a área bruta de construção de 275 m2.

2. As áreas referidas no n.º 1 podem ser sujeitas a eventuais 
rectificações no momento do pedido de vistoria de obra, para 
efeito de emissão da licença de utilização.

3. A segunda outorgante é obrigada a submeter-se às prescri-
ções do plano urbanístico que vigore na zona onde o terreno se 
situa.

Cláusula terceira — Preço do domínio útil e foro

1. O preço do domínio útil do terreno é actualizado para 
$ 21 110,00 (vinte e uma mil, cento e dez patacas).

2. O preço actualizado do domínio útil, estipulado no número 
anterior, é pago integralmente e de uma só vez, aquando da 
aceitação das condições do presente contrato, a que se refere o 
artigo 125.º da Lei n.º 10/2013.

3. O foro anual a pagar é actualizado para $ 101,00 (cento e 
uma patacas).

4. O não pagamento pontual do foro determina a cobrança 
coerciva nos termos do processo de execução fiscal.

Cláusula quarta – Prazo de reaproveitamento

1. O reaproveitamento do terreno deve operar-se no prazo 
global de 42 (quarenta e dois) meses, contados a partir da 
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau do despacho que titula a presente revisão 
de concessão.

2. O prazo referido no número anterior inclui os prazos para 
a apresentação, pela segunda outorgante, e apreciação, pela 
primeira outorgante, do projecto de obra e para a emissão das 
respectivas licenças.

3. A segunda outorgante deve observar os seguintes prazos:

1) 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação 
do despacho mencionado no n.º 1, para a elaboração e apresen-
tação do projecto de obra (projectos de fundações, estruturas, 
águas, esgotos, electricidade e demais projectos de especialidade);

2) 60 (sessenta) dias, contados da data da notificação da 
aprovação do projecto da obra, para a apresentação do pedido 
de emissão da licença de obras;

3) 15 (quinze) dias, contados da data de emissão da licença 
de obras, para a apresentação do pedido de início da obra.
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4. Para efeitos do disposto no número anterior, os projectos 
só se consideram efectivamente apresentados, quando completa 
e devidamente instruídos com todos os elementos.

5. A requerimento da segunda outorgante, qualquer dos prazos 
referidos na presente cláusula pode ser suspenso ou prorro-
gado por autorização da primeira outorgante, por motivo não 
imputável à segunda outorgante e que a primeira outorgante 
considere justificativo.

6. O pedido referido no número anterior tem de ser apresen-
tado antes do termo do respectivo prazo.

Cláusula quinta — Encargos especiais

Constituem encargos especiais, a suportar exclusivamente 
pela segunda outorgante, a desocupação do terreno demarcado 
e assinalado com as letras «A» e «B» na planta n.º 6 454/2006, 
emitida pela DSCC, em 18 de Novembro de 2021, e remoção 
do mesmo de todas as construções, materiais e infra-estrutu-
ras, porventura, aí existentes.

Cláusula sexta — Multa

1. Pelo incumprimento de qualquer um dos prazos fixados na 
cláusula quarta, a segunda outorgante fica sujeita a multa no 
montante correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) 
do prémio por cada dia de atraso, até 150 (cento e cinquenta) 
dias.

2. A segunda outorgante fica exonerada da responsabilidade 
referida no número anterior no caso da primeira outorgante ter 
autorizado a suspensão ou a prorrogação do prazo de reapro-
veitamento, por motivo não imputável à segunda outorgante e 
considerado justificativo pela primeira outorgante.

Cláusula sétima — Prémio do contrato

Por força da presente revisão do contrato de concessão, a se-
gunda outorgante paga à primeira outorgante, a título de pré-
mio do contrato, o montante de $ 5 102 350,00 (cinco milhões, 
cento e duas mil, trezentas e cinquenta patacas) integralmente 
e de uma só vez, aquando da aceitação das condições do pre-
sente contrato, a que se refere o artigo 125.º da Lei n.º 10/2013.

Cláusula oitava — Transmissão

1. A transmissão de situações decorrentes desta concessão, 
enquanto o terreno não estiver integralmente reaproveitado, 
depende de prévia autorização da primeira outorgante, sob 
pena de nulidade e de nenhum efeito, sem prejuízo do disposto 
na cláusula décima segunda.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, também se 
considera equivalente à transmissão de situações resultantes 
da presente concessão:

1) A transmissão, por uma ou várias vezes em acumulação, 
superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social da se-
gunda outorgante ou do capital social do seu sócio dominante;

2) A constituição de procuração ou substabelecimento que 
confira ao procurador poderes para a prática de todos os actos 
no procedimento ou a disposição das situações resultantes da 
concessão e que seja irrevogável sem o acordo do interessado, 
nos termos do n.º 3 do artigo 258.º do Código Civil.
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3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando se 
verifique a transmissão superior a 10% (dez por cento) do ca-
pital da segunda outorgante ou do capital social do seu sócio 
dominante, estes devem comunicar o facto à DSSCU no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da sua ocorrência, sob pena de apli-
cação de multa no montante correspondente a 1% (um por cento) 
do prémio na primeira infracção e de devolução na segunda 
infracção.

4. A transmissão sujeita o transmissário à revisão das con-
dições do presente contrato, designadamente das relativas ao 
prazo de reaproveitamento e ao pagamento do prémio adicional.

5. Antes da conclusão do reaproveitamento, a segunda ou-
torgante só pode constituir hipoteca voluntária sobre o direito 
resultante da concessão a favor de instituições de crédito le-
galmente autorizadas a exercer actividade na Região Adminis-
trativa Especial de Macau, nos termos do disposto no n.º 5 do 
artigo 42.º da Lei n.º 10/2013.

6. A hipoteca constituída em violação do disposto no número 
anterior é nula.

Cláusula nona — Licença de utilização

A licença de utilização apenas é emitida desde que as multas, 
se as houver, estejam pagas. 

Cláusula décima — Fiscalização

Durante o período de reaproveitamento do terreno conce-
dido, a segunda outorgante obriga-se a franquear o acesso ao 
mesmo e às obras aos representantes dos Serviços da Adminis-
tração, que aí se desloquem no desempenho da sua acção fisca-
lizadora, prestando-lhes toda a assistência e meios para o bom 
desempenho da sua função.

Cláusula décima primeira — Caducidade

1. A presente concessão caduca nos seguintes casos:

1) Não conclusão do reaproveitamento, decorrido o prazo de 
150 (cento e cinquenta) dias, previsto no n.º 1 da cláusula sexta, 
independentemente de ter sido aplicada ou não a multa;

2) Suspensão, consecutiva ou intercalada, do reaproveita-
mento do terreno por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo 
por motivo não imputável à segunda outorgante e que a primei-
ra outorgante considere justificativo.

2. A caducidade da concessão é declarada por despacho do 
Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau. 

3. A caducidade da concessão determina a reversão para a 
primeira outorgante dos prémios pagos e de todas as benfeito-
rias por qualquer forma incorporadas no terreno, sem direito a 
qualquer indemnização ou compensação por parte da segunda 
outorgante, sem prejuízo da cobrança pela primeira outorgante, 
dos foros em dívida e das eventuais multas ainda não pagas.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso 
de declaração da caducidade da concessão, revertem para a 
primeira outorgante tantos vigésimos do respectivo preço do 
domínio útil quantos os anos em que o terreno esteve na posse 
da segunda outorgante sem reaproveitamento, sendo-lhe resti-
tuído o remanescente do preço.
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Cláusula décima segunda — Devolução do terreno

1. A primeira outorgante pode declarar a devolução do terreno 
quando se verifique qualquer dos seguintes factos:

1) Alteração não autorizada da finalidade de concessão ou 
da modificação do reaproveitamento do terreno;

2) Incumprimento das obrigações estabelecidas na cláusula 
quinta;

3) Transmissão, sem autorização prévia, das situações resul-
tantes da concessão, com violação do disposto no n.º 1 da cláu-
sula oitava;

4) Segunda infracção ao disposto no n.º 3 da cláusula oitava;

5) Quando a utilização do terreno se afaste dos fins para que 
foi concedido ou estes não estejam, em qualquer momento, a 
ser prosseguidos;

6) Quando, no seguimento de alteração do planeamento 
urbanístico que implique a impossibilidade de iniciar ou 
continuar o reaproveitamento do terreno, se verifique qual-
quer uma das situações referidas no n.º 2 do artigo 140.º da 
Lei n.º 10/2013;

7) Subaforamento.

2. A devolução do terreno é declarada por despacho do 
Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

3. A declaração de devolução do terreno produz os seguintes 
efeitos:

1) Extinção do domínio útil do terreno;

2) Reversão para a primeira outorgante dos prémios e do 
preço do domínio útil pagos, bem como de todas as benfeito-
rias por qualquer forma incorporadas no terreno, tendo o con-
cessionário direito à indemnização a fixar por aquela.

4. A devolução do terreno nos termos da presente cláusula 
não prejudica a cobrança dos foros em dívida e das eventuais 
multas ainda não pagas.

5. No caso de devolução com fundamento na alínea 6) do 
n.º 1 da presente cláusula, a segunda outorgante tem direito 
à indemnização prevista nos n.os 5 e 6 do artigo 140.º da Lei 
n.º 10/2013.

Cláusula décima terceira — Foro competente

Para efeitos de resolução de qualquer litígio emergente do 
presente contrato, o foro competente é o da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

Cláusula décima quarta — Legislação aplicável

O presente contrato rege-se, nos casos omissos, pela Lei 
n.º 10/2013 e demais legislação aplicável.
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–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas, aos 21 de Fevereiro de 2023. — A Chefe do Gabinete, 
Cheong Chui Ling. 
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COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a 
Corrupção, de 15 de Fevereiro de 2023:

Lei Chek Keong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-
gredindo para motorista de ligeiros, 5.º escalão, nos termos 
dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, do Regulamento 
Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 3/2013, 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei 
n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, e 4.º e 7.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 1 de Fevereiro 
de 2023.

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 
sem termo para o exercício de funções neste Comissariado, 
nos termos dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 3/2013, 13.º, n.os 1, alínea 
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas 
pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º e 7.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
conforme a seguir discriminado:

— Seak Hoi Hung progride para técnica superior assessora, 
3.º escalão, a partir de 8 de Fevereiro de 2023;

— Diana Gageiro Madeira progride para técnica superior 
assessora, 3.º escalão, a partir de 13 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 23 de Fevereiro de 
2023. — O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 
de 15 de Fevereiro de 2023:

Mak Ka Hou — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão Administrativa e Finan-
ceira, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 13.º, 
28.º e 29.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2007, e 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir 
competência profissional e experiência adequadas para o 
exercício das suas funções, a partir de 1 de Março de 2023.

廉 政 公 署

批 示 摘 錄

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

–––––––

 

審 計 署

批 示 摘 錄

11/1999 12/2007

26/2009
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11/1999 12/2007

11/1999 12/2007

26/2009

–––––––

 

海 關

批 示 摘 錄

14/2009

a a

190011

540

–––––––

 

立 法 會 輔 助 部 門

嘉 獎

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 
de 21 de Fevereiro de 2023:

Ermelinda Maria da Conceição Xavier — renovada a comissão 
de serviço, pelo período de um ano, como chefe do Gabinete 
do Comissário da Auditoria, nos termos dos artigos 25.º da 
Lei n.º 11/1999, 6.º, 7.º e 31.º, n.º 1, do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 12/2007, conjugados com os artigos 18.º, n.os 1, 
2 e 4, e 19.º, n.os 1 e 6, do Estatuto do Gabinete do Chefe do 
Executivo e dos Secretários, vigente, a partir de 1 de Março 
de 2023.

Sin Seong Fai — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como auditor da Direcção dos Serviços de Au-
ditoria, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 22.º, 
28.º, 29.º e 30.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2007, 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por pos-
suir competência profissional e experiência adequadas para 
o exercício das suas funções, a partir de 1 de Março de 2023.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 23 de Fevereiro 
de 2023. — A Chefe do Gabinete, Ermelinda M. C. Xavier.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extracto de despacho

Por despacho do director-geral dos Serviços de Alfândega, 
de 14 de Fevereiro de 2023:

Leong Chi Wai, técnico superior de 1.ª classe, 2.º escalão, 
n.º 190011 — nomeado, definitivamente, técnico superior 
principal, 1.º escalão, índice 540, da carreira de técnico 
superior, do quadro do pessoal civil destes Serviços, nos 
termos da alínea 2) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 14.º da Lei 
n.º 14/2009, vigente (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e da 
alínea a) do n.º 8 do artigo 22.º do ETAPM, vigente, a partir 
da data da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 20 de Fevereiro de 2023. — O 
Adjunto do Director-geral (substituto), Sam Kam Tong.

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Louvor

A Mesa da Assembleia Legislativa entende que o chefe do 
Departamento de Informática e Publicações dos Serviços de 
Apoio à Assembleia Legislativa, Lai Kin Meng André, e a 
equipa de informática que dirige merecem ser louvados pela 
competência, esforço, responsabilidade e eficácia no desem-
penho das suas funções.
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Em resposta à evolução da epidemia causada pelo novo tipo 
de coronavírus nos últimos anos e em articulação com as 
necessidades dos trabalhos do governo electrónico da Assem-
bleia Legislativa, os referidos chefe e trabalhadores desenvol-
veram activamente diversos trabalhos de construção na área 
da informática, e concluíram, com sucesso, o ajustamento e os 
testes do sistema de videoconferência desta Assembleia, asse-
gurando assim a realização, historicamente e sem sobressal-
tos, por videoconferência, da reunião plenária da Assembleia 
Legislativa nos últimos dez dias de Julho de 2022, dando uma 
sólida garantia informática ao funcionamento da Assembleia 
Legislativa, o que contribuiu para criar uma boa imagem deste 
órgão e ganhou o elogio da sociedade.

No exercício das suas funções, a equipa tem demonstrado 
alta capacidade, zelo, dedicação e elevado sentido de respon-
sabilidade, não se importando com os esforços e dedicação, 
e quando confrontados com tarefas e missões desafiantes e 
dificuldades diversas, conseguem pensar e estudar bem, de-
senvolvendo plenamente o espírito de equipa e demonstrando 
um espírito e atitude activa e meticulosa no trabalho, pelo que, 
constituem um bom exemplo para a equipa de funcionários pú-
blicos desta Assembleia. 

Face ao exposto, a Mesa da Assembleia Legislativa entende 
que o desempenho excepcional do chefe de departamento, Lai 
Kin Meng André, e dos trabalhadores da equipa de informá-
tica que dirige merece ser louvado publicamente, e ao mesmo 
tempo, reconhece o trabalho árduo dos demais trabalhadores 
que prestaram apoio.

Mesa da Assembleia Legislativa — Presidente: Kou Hoi In; 
Vice-Presidente: Chui Sai Cheong; 1.º Secretário: Ho Ion Sang; 
2.º Secretário: Si Ka Lon.

Extractos de deliberações

Por deliberações da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislati-
va, de 1 de Fevereiro de 2023:

Tam Mio Lei — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de dois anos, como técnica agregada, 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 1 de 
Março de 2023.

Angelina Vong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo ascendendo 
para assistente técnica administrativa especialista principal, 1.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em conju-
gação com a alínea 1) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
na redacção vigente, a partir da data da sua publicação no 
Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 16 de Fevereiro 
de 2023. — A Secretária-geral, Ieong Soi U.
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GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despachos do presidente do Tribunal de Última 
Instância, aos 22 de Fevereiro de 2023:

Os oficiais de justiça abaixo indicados, classificados na respec-
tiva lista de classificação final do curso de formação para 
provimento no cargo de secretário judicial nos tribunais, 
publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 5, II Série, de 1 
de Fevereiro de 2023 — nomeados, em comissão de serviço, 
pelo período de um ano, como secretários judiciais, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, 
de 6 de Março, republicado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, artigos 4.º, 10.º, n.º 1, e 
11.º da Lei n.º 7/2004, de 2 de Agosto, conjugado com o artigo 
35.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo n.º 30/2004, de 16 
de Agosto, na redacção do Regulamento Administrativo 
n.º 5/2021, de 2 de Abril, a partir de 1 de Março de 2023.

Nome
Secretaria dos 

Tribunais
Cargo de Chefia

Chang Im Fan TUI

Secretário judicial
Susana Tjahajamulia TSI

João António Nascimento 
de Sousa

TJB

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, de 3 de Agosto, 
e artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, de 
10 de Agosto, é publicada, em anexo, a nota relativa aos funda-
mentos da nomeação e ao currículo académico e profissional 
dos nomeados.

––––––––––

Anexo

1. Fundamentos da nomeação de Chang Im Fan para exercer as 
funções de secretário judicial do Tribunal de Última Instância:

— Vacatura do cargo;

— Chang Im Fan possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de secretário judicial, o que se demonstra 
pelo seguinte Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão de Empresas (Gestão de Recur-
sos Humanos) pela Universidade de Ciência e Tecnologia de 
Macau.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

39/2011

19/2000 7/2004

5/2021 30/2004

姓名 法院辦事處 主管職位

15/2009

26/2009

––––––––––

附件

1. 

2. 

3. 
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1986 1987

1987 1991

1991 1995

1995 1998

1998 1999

2000 2004

2004 2009

2009

1997 1999

2004 2009

2009

2010

1. 

2. 

3. 

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista.

4. Currículo profissional:

— De 1986 a 1987, exerceu as funções de contador-verificador 
auxiliar do Tribunal Administrativo;

— De 1987 a 1991, exerceu as funções de contador-verificador 
auxiliar do quadro do Tribunal Administrativo;

— De 1991 a 1995, exerceu as funções de contador-verificador 
de 2.ª classe do quadro do Tribunal Administrativo e Tribunal 
de Contas;

— De 1995 a 1998, exerceu as funções de contador-verificador 
de 1.ª classe do quadro do Tribunal de Contas;

— De 1998 a 1999, exerceu as funções de contador-verificador 
principal do quadro do Tribunal de Contas;

— De 2000 a 2004, exerceu as funções de escrivão de direito 
do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2004 a 2009, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2009 até à presente data, exerceu as funções de escrivão 
judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 1997 a 1999, exerceu, em regime de substituição, as 
funções de secretário judicial do Tribunal de Contas, por 
várias vezes;

— De 2004 a 2009, exerceu, em regime de substituição, as 
funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial de Base;

— De 2009 até à presente data, exerceu, em regime de co-
missão de serviço, as funções de escrivão de direito do quadro 
do Tribunal Judicial de Base e Tribunal de Última Instância;

— De 2010 até à presente data, exerceu, em regime de substi-
tuição, as funções de secretário judicial do Tribunal Adminis-
trativo e Tribunal de Última Instância.

1. Fundamentos da nomeação de Susana Tjahajamulia para 
exercer as funções de secretário judicial do Tribunal de Segunda 
Instância:

— Vacatura do cargo;

— Susana Tjahajamulia possui competência profissional e 
aptidão para assumir o cargo de secretário judicial, o que se 
demonstra pelo seguinte Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão pelo Instituto Politécnico de Macau;

— Licenciatura em Direito pela Universidade de Macau.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial nos tribunais;
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1989

1989 1992

1992 1997

1997 1999

2000

2000 2004

2004 2009

2009

2009 2013

2013 2014

2014

1. 

2. 

3. 

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão-
-adjunto.

4. Currículo profissional:

— Em 1989, exerceu as funções de técnico auxiliar da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos;

— De 1989 a 1992, exerceu as funções de contador-verificador 
auxiliar do Tribunal Administrativo;

— De 1992 a 1997, exerceu as funções de contador-verificador 
auxiliar do quadro do Tribunal Administrativo e Tribunal de 
Contas;

— De 1997 a 1999, exerceu as funções de contador-verificador 
de 2.ª classe do quadro do Tribunal de Contas;

— Em 2000, exerceu as funções de escriturário judicial do 
quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2000 a 2004, exerceu as funções de escrivão-adjunto 
do quadro do Tribunal de Segunda Instância;

— De 2004 a 2009, exerceu as funções de escrivão judicial 
adjunto do quadro do Tribunal de Segunda Instância;

— De 2009 até à presente data, exerceu as funções de escrivão 
judicial especialista do quadro do Tribunal de Segunda Instância;

— De 2009 a 2013, exerceu, em regime de substituição, as fun-
ções de escrivão de direito do Tribunal de Segunda Instância;

— De 2013 a 2014, exerceu, em regime de substituição, as 
funções de secretário judicial-adjunto do Tribunal de Segunda 
Instância;

— De 2014 até à presente data, exerceu, em regime de substi-
tuição, as funções de secretario judicial do Tribunal de Segunda 
Instância.

1. Fundamentos da nomeação de João António Nascimento 
de Sousa para exercer as funções de secretário judicial do 
Tribunal Judicial de Base:

— Vacatura do cargo;

— João António Nascimento de Sousa possui competência pro-
fissional e aptidão para assumir o cargo de secretário judicial, o 
que se demonstra pelo seguinte Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Direito pela Universidade de Macau.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial nos tribunais;
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39/2011

19/2000 7/2004

5/2021 30/2004

姓名 法院辦事處 主管職位

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão-
-adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— De 1983 a 1985, exerceu as funções de escriturário judi-
cial de 3.ª classe, estagiário, e oficial judicial;

— De 1985 a 1999, exerceu as funções de oficial judicial do 
quadro do Tribunal de Competência Genérica;

— De 1999 a 2004, exerceu as funções de escrivão-adjunto 
do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2004 a 2009, exerceu as funções de escrivão judicial 
adjunto do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2009 até à presente data, exerceu as funções de escrivão 
judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2008 a 2014, exerceu, em regime de substituição, as 
funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial de Base;

— De 2014 a 2017, exerceu, em regime de substituição, as 
funções de secretário judicial-adjunto do Tribunal Judicial de 
Base;

— De 2017 até à presente data, exerceu, em regime de substi-
tuição, as funções de secretário judicial do Tribunal Judicial de 
Base.

Os oficiais de justiça abaixo indicados, classificados na respec-
tiva lista de classificação final do curso de formação para 
provimento no cargo de secretário judicial-adjunto nos tri-
bunais, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 5, II Série, 
de 1 de Fevereiro de 2023 — nomeados, em comissão de 
serviço, pelo período de um ano, como secretários judiciais-
-adjuntos, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento 
Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezem-
bro, artigos 4.º, 10.º, n.º 1, e 11.º da Lei n.º 7/2004, de 2 de 
Agosto, conjugado com o artigo 35.º, n.º 3, do Regulamento 
Administrativo n.º 30/2004, de 16 de Agosto, na redacção 
do Regulamento Administrativo n.º 5/2021, de 2 de Abril, a 
partir de 1 de Março de 2023.

Nome
Secretaria dos 

Tribunais
Cargo de Chefia

Leong Cho Hong TSI

Secretário judicial-
-adjunto

Lei Hio Fai
TJB

Armenio Rodrigues



N.º 9 — 1-3-2023 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2047

15/2009

26/2009

附件

1. 

2. 

3. 

4. 

1999
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2004 2010

2010 2015
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2013 2014

2014

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, de 3 de 
Agosto, e artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, de 10 de Agosto, é publicada, em anexo, a nota 
relativa aos fundamentos da nomeação e ao currículo académico 
e profissional dos nomeados.

Anexo

1. Fundamentos da nomeação de Leong Cho Hong para 
exercer as funções de secretário judicial-adjunto do Tribunal 
de Segunda Instância:

— Vacatura do cargo;

— Leong Cho Hong possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de secretário judicial-adjunto, o que se 
demonstra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Direito pela Sun Yat-Sen University.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— Em 1999, exerceu as funções de estagiário do estágio para 
ingresso na carreira de oficial de justiça no Tribunal Adminis-
trativo;

— De 1999 a 2004, exerceu as funções de escriturário judicial do 
quadro do Tribunal Superior de Justiça e Tribunal de Segunda 
Instância;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal de Segunda Instância;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal de Segunda Instância;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de escrivão 
judicial especialista do quadro do Tribunal de Segunda Instância;

— De 2013 a 2014, exerceu, em regime de substituição, as fun-
ções de escrivão de direito do Tribunal de Segunda Instância;

— De 2014 até à presente data, exerceu, em regime de substi-
tuição, as funções de secretário judicial-adjunto do Tribunal de 
Segunda Instância.
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1. 

1. Fundamentos da nomeação de Lei Hio Fai para exercer as 
funções de secretário judicial-adjunto do Tribunal Judicial de 
Base:

— Vacatura do cargo;

— Lei Hio Fai possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de secretário judicial-adjunto, o que se 
demonstra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Direito pela Huaqiao University.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão-
-adjunto.

4. Currículo profissional:

— De 1989 a 1992, exerceu as funções de contador-verificador 
auxiliar do Tribunal Administrativo;

— De 1992 a 1993, exerceu as funções de contador-verificador 
auxiliar do quadro do Tribunal Administrativo;

— De 1993 a 1999, exerceu as funções de escriturário judicial 
do quadro do Tribunal de Competência Genérica;

— De 1999 a 2004, exerceu as funções de escrivão-adjunto 
do quadro do Tribunal de Competência Genérica e Tribunal 
Judicial de Base;

— De 2004 a 2009, exerceu as funções de escrivão judicial 
adjunto do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2009 até à presente data, exerceu as funções de escrivão 
judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2006 a 2014, exerceu, em regime de substituição, as 
funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial de Base;

— De 2014 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de secretário judicial-adjunto do Tribunal 
Judicial de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Armenio Rodrigues para 
exercer as funções de secretário judicial-adjunto do Tribunal 
Judicial de Base:

— Vacatura do cargo;

— Armenio Rodrigues possui competência profissional e ap-
tidão para assumir o cargo de secretário judicial-adjunto, o que 
se demonstra pelo Curriculum Vitae.
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19/2000 7/2004

2. Currículo académico:

— 9.º ano de escolaridade.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão-
-adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— Em 1988, exerceu as funções de oficial administrativo da 
Direcção dos Serviços de Finanças;

— De 1988 a 1989, exerceu as funções de oficial administra-
tivo da Directoria da Polícia Judiciária;

— De 1989 a 1990, exerceu as funções de oficial administra-
tivo do quadro da Directoria da Polícia Judiciária;

— De 1990 a 1991, exerceu as funções de estagiário do está-
gio para ingresso na carreira de oficial de justiça no Tribunal 
de Instrução Criminal;

— Em 1991, exerceu as funções de escriturário judicial do 
Tribunal de Instrução Criminal;

— De 1991 a 1999, exerceu as funções de escriturário judi-
cial do quadro do Tribunal de Instrução Criminal;

— De 1999 a 2004, exerceu as funções de escrivão-adjunto 
do quadro do Tribunal Administrativo;

— De 2004 a 2009, exerceu as funções de escrivão judicial 
adjunto do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2009 até à presente data, exerceu as funções de es-
crivão judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de 
Base;

— De 2010 a 2014, exerceu, em comissão de serviço, as fun-
ções de assessor no Comissariado contra a Corrupção;

— De 2015 a 2017, exerceu as funções de chefia funcional do 
Tribunal Judicial de Base;

— De 2017 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial 
de Base.

Os oficiais de justiça abaixo indicados, classificados na respec-
tiva lista de classificação final do curso de formação para 
provimento no cargo de escrivão de direito nos tribunais, 
publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 5, II Série, de 1 
de Fevereiro de 2023 — nomeados, em comissão de ser-
viço, pelo período de um ano, como escrivães de direito, 
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姓名 法院辦事處 主管職位

15/2009

26/2009

附件

1. 

2. 

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, 
artigos 4.º, 10.º, n.º 1, e 11.º da Lei n.º 7/2004, de 2 de Agosto, 
conjugado com o artigo 35.º, n.º 3, do Regulamento Adminis-
trativo n.º 30/2004, de 16 de Agosto, na redacção do Regula-
mento Administrativo n.º 5/2021, de 2 de Abril, a partir de 1 
de Março de 2023.

Nome
Secretaria dos 

Tribunais
Cargo de Chefia

Vong Pou Meng TSI

Escrivão de direito

Tou Ka Pou

TJB

Lee Lek San

Lam Hou Fai

Wong Maurício Sio 
Ieong

Vong Pak Kai

Fung Mei Ling

Chang Wai Keong

Chiu Kam Keong

Lao Ngan Chi

Cheang U Wai

Cheang Sin Ieng

Pun Choi Ieng

Cheong Kin U

JICChan Fui

Elisa Trindade Carlos

Bruno Jose Drummond 
Morlin Cardoso

TA

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, de 3 de Agosto, 
e artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, de 
10 de Agosto, é publicada, em anexo, a nota relativa aos funda-
mentos da nomeação e ao currículo académico e profissional 
dos nomeados.

Anexo

1. Fundamentos da nomeação de Vong Pou Meng para exercer 
as funções de escrivão de direito do Tribunal de Segunda 
Instância:

— Vacatura do cargo;

— Vong Pou Meng possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se demons-
tra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Estudos Japoneses e Gestão de Empresas 
pela Universidade de Macau;

— Licenciatura em Direito em Língua Chinesa pela Univer-
sidade de Macau.
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3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— Em 1999, exerceu as funções de estagiário do estágio para 
ingresso na carreira de oficial de justiça no Ministério Público;

— De 1999 a 2004, exerceu as funções de oficial judicial do 
quadro do Tribunal Superior de Justiça e Tribunal de Segunda 
Instância;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal de Segunda Instância;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal de Segunda Instância;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de escri-
vão judicial especialista do quadro do Tribunal de Segunda 
Instância;

— De 2013 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de escrivão de direito do Tribunal de Se-
gunda Instância.

1. Fundamentos da nomeação de Tou Ka Pou para exercer as 
funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial de Base:

— Vacatura do cargo;

— Tou Ka Pou possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se demons-
tra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Administração Pública pelo Instituto 
Politécnico de Macau.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;
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1. 
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— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso de habilitação para ingresso nas carreiras de oficial 
de justiça judicial e de oficial de justiça do Ministério Público.

4. Currículo profissional:

— De 1994 a 1996, exerceu as funções de preparador de la-
boratório do Leal Senado de Macau;

— De 1996 a 2005, exerceu as funções de oficial adminis-
trativo do quadro do Instituto de Formação Turística; de 1998 
a 1999, exerceu as funções de chefe de secção, substituto, por 
várias vezes; e de 2001 a 2003, exerceu, em regime requisição, 
as funções de oficial administrativo do Gabinete do Presidente 
do Tribunal de Última Instância;

— De 2005 a 2006, exerceu as funções de estagiário do 
«Curso de habilitação para ingresso nas carreiras de oficial de 
justiça judicial e de oficial de justiça do Ministério Público.»

— De 2006 a 2012, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2012 a 2017, exerceu as funções de escrivão judicial 
adjunto do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2017 a 2022, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2022 até à presente data, exerceu as funções de es-
crivão judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de 
Base.

1. Fundamentos da nomeação de Lee Lek San para exercer 
as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial de Base:

— Vacatura do cargo;

— Lee Lek San possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se demons-
tra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Direito pela Sun Yat-Sen University.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.
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4. Currículo profissional:

— De 1998 a 1999, exerceu as funções de oficial administra-
tivo do Instituto de Habitação;

— Em 1999, exerceu as funções de estagiário do estágio para 
ingresso na carreira de oficial de justiça no Tribunal de Com-
petência Genérica;

— De 1999 a 2004, exerceu as funções de escriturário judi-
cial do quadro do Tribunal de Competência Genérica e Tribu-
nal Judicial de Base;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de es-
crivão judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de 
Base;

— De 2018 até à presente data, exerceu as funções de chefia 
funcional do Tribunal Judicial de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Lam Hou Fai para exercer 
as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial de Base:

— Vacatura do cargo;

— Lam Hou Fai possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se demons-
tra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão de Empresas (Finanças) pela 
Universidade de Taiwan;

— Licenciatura em Direito em Língua Chinesa pela Univer-
sidade de Macau;

— Mestrado em Direito pela Sun Yat-Sen University.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— Em 1999, exerceu as funções de estagiário do estágio para 
ingresso na carreira de oficial de justiça no Tribunal de Instru-
ção Criminal;
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— De 1999 a 2004, exerceu as funções de oficial judicial do 
quadro do Tribunal de Competência Genérica e Tribunal Judi-
cial de Base;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de es-
crivão judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de 
Base;

— De 2023 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial 
de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Wong Maurício Sio Ieong 
para exercer as funções de escrivão de direito do Tribunal Ju-
dicial de Base:

— Vacatura do cargo;

— Wong Maurício Sio Ieong possui competência profissional 
e aptidão para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se 
demonstra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Ciência Política (Administração Pública) 
pela Universidade de Taiwan;

— Licenciatura em Direito em Língua Chinesa pela Univer-
sidade de Macau;

— Mestrado em Direito (Língua Chinesa – Direito Civil 
Comparado) pela Universidade de Macau.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso de habilitação para ingresso nas carreiras de oficial 
de justiça judicial e de oficial de justiça do Ministério Público.

4. Currículo profissional:

— De 2006 a 2007, exerceu as funções de estagiário do 
«Curso de habilitação para ingresso nas carreiras de oficial de 
justiça judicial e de oficial de justiça do Ministério Público.»

— De 2009 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2015 a 2020, exerceu as funções de escrivão judicial 
adjunto do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2020 até à presente data, exerceu as funções de escri-
vão judicial principal do quadro do Tribunal Judicial de Base;
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— De 2021 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial 
de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Vong Pak Kai para exercer 
as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial de Base:

— Vacatura do cargo;

— Vong Pak Kai possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se demons-
tra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Tradução e Interpretação (Chinês-Portu-
guês) pela Universidade de Macau.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— De 1997 a 1998, exerceu as funções de estagiário do estágio 
para ingresso na carreira de oficial de justiça no Tribunal de 
Competência Genérica;

— De 1998 a 2004, exerceu as funções de escriturário judicial do 
quadro do Tribunal de Competência Genérica e Tribunal Judi-
cial de Base;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de es-
crivão judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de 
Base;

— De 2013 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial 
de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Fung Mei Ling para exercer 
as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial de Base:

— Vacatura do cargo;
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— Fung Mei Ling possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se demons-
tra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Direito pela Sun Yat-Sen University.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— Em 1999, exerceu as funções de estagiário do estágio para 
ingresso na carreira de oficial de justiça no Tribunal de Com-
petência Genérica;

— De 1999 a 2004, exerceu as funções de escriturário judicial 
do quadro do Tribunal de Competência Genérica e Tribunal 
Judicial de Base;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal Judicial de Base; em 2012, 
exerceu, em regime de substituição, as funções de escrivão de 
direito do Tribunal Judicial de Base;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de es-
crivão judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de 
Base;

— De 2014 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial 
de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Chang Wai Keong para 
exercer as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial 
de Base:

— Vacatura do cargo;

— Chang Wai Keong possui competência profissional e 
aptidão para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se 
demonstra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade 
de Macau;

— Licenciatura em Direito pela Universidade de Macau.
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3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso de habilitação para ingresso nas carreiras de oficial 
de justiça judicial e de oficial de justiça do Ministério Público.

4. Currículo profissional:

— De 2005 a 2006, exerceu funções de estagiário do «Curso 
de habilitação para ingresso nas carreiras de oficial de justiça 
judicial e de oficial de justiça do Ministério Público»;

— De 2006 a 2012, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2012 a 2017, exerceu as funções de escrivão judicial 
adjunto do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2017 a 2022, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2022 até à presente data, exerceu as funções de escrivão 
judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2021 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial 
de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Chiu Kam Keong para 
exercer as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial 
de Base:

— Vacatura do cargo;

— Chiu Kam Keong possui competência profissional e 
aptidão para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se 
demonstra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Direito pela Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;
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— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão-
-adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— De 1994 a 1995, exerceu as funções de adjunto-técnico 
dos Serviços de Justiça;

— De 1995 a 1996, exerceu as funções de estagiário do estágio 
para ingresso na carreira de oficial de justiça no Tribunal de 
Competência Genérica;

— De 1996 a 2000, exerceu as funções de escriturário judicial 
do quadro do Tribunal de Competência Genérica e Tribunal 
Judicial de Base;

— De 2000 a 2004, exerceu as funções de escrivão-adjunto 
do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2004 a 2009, exerceu as funções de escrivão judicial 
adjunto do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2009 até à presente data, exerceu as funções de escrivão 
judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2008 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de escrivão de direito do Juízo de Instru-
ção Criminal e Tribunal Judicial de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Lao Ngan Chi para exercer 
as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial de Base:

— Vacatura do cargo;

— Lao Ngan Chi possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se demons-
tra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão pela Universidade de Jinan.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.
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4. Currículo profissional:

— Em 1999, exerceu as funções de estagiário do estágio para 
ingresso na carreira de oficial de justiça no Tribunal de Instru-
ção Criminal;

— De 1999 a 2004, exerceu as funções de oficial judicial do 
quadro do Tribunal de Competência Genérica e Tribunal Judi-
cial de Base;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de escrivão 
judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2022 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial 
de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Cheang U Wai para exercer 
as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial de Base:

— Vacatura do cargo;

— Cheang U Wai possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se demons-
tra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Tradução e Interpretação (Chinês-Portu-
guês) pela Universidade de Macau;

— Licenciatura em Direito pela Universidade da Ciência Po-
lítica e Direito da China.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— De 1997 a 1998, exerceu as funções de estagiário do estágio 
para ingresso na carreira de oficial de justiça no Tribunal de 
Competência Genérica;



2060    9   2023  3  1 

1998 2004

2004 2010

2010 2015

2015

2018

1. 

2. 

3. 

4. 

1999

1999 2004

2004 2010

2010 2015

2015

2013

— De 1998 a 2004, exerceu as funções de escriturário judi-
cial do quadro do Tribunal de Competência Genérica e Tribu-
nal Judicial de Base;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de escrivão 
judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2018 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial 
de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Cheang Sin Ieng para exer-
cer as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial de 
Base:

— Vacatura do cargo;

— Cheang Sin Ieng possui competência profissional e apti-
dão para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se de-
monstra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Ano pré-universitário.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— Em 1999, exerceu as funções de estagiário do estágio para 
ingresso na carreira de oficial de justiça no Ministério Público;

— De 1999 a 2004, exerceu as funções de escriturário judicial 
do quadro do Tribunal de Competência Genérica e Tribunal 
Judicial de Base;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de escrivão 
judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2013 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial 
de Base.
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1. Fundamentos da nomeação de Pun Choi Ieng para exercer 
as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial de Base:

— Vacatura do cargo;

— Pun Choi Ieng possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se demons-
tra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Direito pela Sun Yat-Sen University.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— Em 1999, exerceu as funções de estagiário do estágio para 
ingresso na carreira de oficial de justiça no Tribunal de Com-
petência Genérica;

— De 1999 a 2004, exerceu as funções de escriturário judi-
cial do quadro do Tribunal de Competência Genérica e Tribu-
nal Judicial de Base;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal Judicial de Base;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de es-
crivão judicial especialista do quadro do Tribunal Judicial de 
Base;

— De 2015 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de escrivão de direito do Tribunal Judicial 
de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Cheong Kin U para exercer 
as funções de escrivão de direito do Juízo de Instrução Crimi-
nal do Tribunal Judicial de Base:

— Vacatura do cargo;

— Cheong Kin U possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se demons-
tra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Ensino secundário-complementar.
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3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— De 1997 a 1998, exerceu as funções de estagiário do está-
gio para ingresso na carreira de oficial de justiça no Tribunal 
de Contas;

— De 1998 a 1999, exerceu as funções de contador-verifica-
dor do quadro do Tribunal de Contas;

— De 2000 a 2004, exerceu as funções de escriturário 
judicial do quadro do Juízo de Instrução Criminal do Tribunal 
Judicial de Base;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Juízo de Instrução Criminal do Tribunal 
Judicial de Base;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Juízo de Instrução Criminal do Tribu-
nal Judicial de Base;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de escri-
vão judicial especialista do quadro do Juízo de Instrução Cri-
minal do Tribunal Judicial de Base;

— De 2014 até à presente data, exerceu, em regime de substi-
tuição, as funções de escrivão de direito do Juízo de Instrução 
Criminal do Tribunal Judicial de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Chan Fui para exercer as 
funções de escrivão de direito do Juízo de Instrução Criminal 
do Tribunal Judicial de Base:

— Vacatura do cargo;

— Chan Fui possui competência profissional e aptidão para 
assumir o cargo de escrivão de direito, o que se demonstra pelo 
Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Ensino secundário-complementar.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial nos tribunais;
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— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— Em 1999, exerceu as funções de estagiário do estágio para 
ingresso na carreira de oficial de justiça no Ministério Público;

— De 1999 a 2004, exerceu as funções de oficial judicial do 
quadro do Tribunal de Instrução Criminal e Juízo de Instrução 
Criminal do Tribunal Judicial de Base;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Juízo de Instrução Criminal do Tribunal 
Judicial de Base;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Juízo de Instrução Criminal do Tribu-
nal Judicial de Base;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de escri-
vão judicial especialista do quadro do Juízo de Instrução Cri-
minal do Tribunal Judicial de Base;

— De 2015 até à presente data, exerceu, em regime de substi-
tuição, as funções de escrivão de direito do Juízo de Instrução 
Criminal do Tribunal Judicial de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Elisa Trindade Carlos para 
exercer as funções de escrivão de direito do Juízo de Instrução 
Criminal do Tribunal Judicial de Base:

— Vacatura do cargo;

— Elisa Trindade Carlos possui competência profissional e 
aptidão para assumir o cargo de escrivão de direito, o que se 
demonstra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Ensino secundário-complementar.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;
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4. 

1998 1999

1999

1999 2004

2004 2010

2010 2015

2013

2015

2021

1. 

2. 

3. 

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— De 1998 a 1999, exerceu as funções de adjunto-técnico da 
Direcção dos Serviços de Finanças;

— Em 1999, exerceu as funções de estagiário do estágio para 
ingresso na carreira de oficial de justiça no Tribunal de Instru-
ção Criminal;

— De 1999 a 2004, exerceu as funções de escriturário judi-
cial do quadro do Tribunal de Instrução Criminal e Juízo de 
Instrução Criminal do Tribunal Judicial de Base;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Juízo de Instrução Criminal do Tribunal 
Judicial de Base;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Juízo de Instrução Criminal do Tribu-
nal Judicial de Base; em 2013, exerceu as funções de escrivão 
de direito, substituto, do Juízo de Instrução Criminal do Tribu-
nal Judicial de Base;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de escri-
vão judicial especialista do quadro do Juízo de Instrução Cri-
minal do Tribunal Judicial de Base;

— De 2021 até à presente data, exerceu, em regime de substi-
tuição, as funções de escrivão de direito do Juízo de Instrução 
Criminal do Tribunal Judicial de Base.

1. Fundamentos da nomeação de Bruno Jose Drummond 
Morlin Cardoso para exercer as funções de escrivão de direito 
do Tribunal Administrativo:

— Vacatura do cargo;

— Bruno Jose Drummond Morlin Cardoso possui compe-
tência profissional e aptidão para assumir o cargo de escrivão 
de direito, o que se demonstra pelo Curriculum Vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Direito pela Universidade de Macau.

3. Formação profissional:

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de secretário 
judicial-adjunto nos tribunais;

— Curso de formação para provimento no cargo de escrivão 
de direito;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial especialista;
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1997 1998

1998 2004

2004 2010

2010 2015

2015

2012

聲 明

15/2009

–––––––

 

檢 察 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial principal;

— Curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
judicial adjunto;

— Curso e estágio de formação para ingresso na carreira de 
oficial de justiça.

4. Currículo profissional:

— De 1997 a 1998, exerceu as funções de estagiário do estágio 
para ingresso na carreira de oficial de justiça no Tribunal Ad-
ministrativo;

— De 1998 a 2004, exerceu as funções de oficial judicial do 
quadro do Tribunal Administrativo;

— De 2004 a 2010, exerceu as funções de escrivão judicial 
auxiliar do quadro do Tribunal Administrativo;

— De 2010 a 2015, exerceu as funções de escrivão judicial 
principal do quadro do Tribunal Administrativo;

— De 2015 até à presente data, exerceu as funções de escrivão 
judicial especialista do quadro do Tribunal Administrativo;

— De 2012 até à presente data, exerceu, em regime de subs-
tituição, as funções de escrivão de direito do Tribunal Admi-
nistrativo.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que, nos termos do artigo 
17.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 15/2009, de 3 de Agosto, Chang Im 
Fan, cessa automaticamente as funções de escrivão de direito 
neste Tribunal de Última Instância, a partir do dia 1 de Março de 
2023, por motivo de nomeação, em comissão de serviço, como 
secretária judicial do mesmo Tribunal. 

–––––––

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

GABINETE DO PROCURADOR

Extractos de despachos

Por despachos do chefe deste Gabinete, de 14 de Fevereiro 
de 2023:

Micaela Mendes — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo deste 
Gabinete, progredindo para técnica especialista principal, 
2.º escalão, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), 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 1 de Janeiro de 2023.
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14/2009

12/2015

14/20 09

12/2015

14/2009

12/2015

12/2015

13/1999

7/2004

30/2004

15/2009

a a

15/2009

1. 

Cheok Mónica Julieta e Chan Lai Si — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento sem termo deste Gabinete, progredindo para 
técnicas especialistas, 3.º escalão, nos termos do artigo 13.º, 
n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), conjugado com o 
artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 (Regime do contrato de 
trabalho nos serviços públicos), a partir de 29 de Janeiro de 
2023.

Tang Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo deste 
Gabinete, progredindo para adjunta-técnica especialista, 
2.º escalão, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos serviços 
públicos), a partir de 3 de Fevereiro de 2023.

Ngan Ting Sum — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo deste 
Gabinete, progredindo para técnica especialista, 3.º escalão, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos), 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 7 de Fevereiro de 2023.

Chao Hoi Kuan — renovado o seu contrato administrativo de 
provimento, pelo período de um ano, como motorista de li-
geiros, 1.º escalão, deste Gabinete, nos termos dos artigos 4.º 
e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 (Regime do contrato de traba-
lho nos serviços públicos), a partir de 1 de Março de 2023.

Por despachos do Ex.mo Senhor Procurador, de 21 de 
Fevereiro de 2023:

Manuel Machado da Silva, formando aprovado na lista de 
classificação final do curso de formação para provimento 
no cargo de secretário judicial, publicada no Boletim Ofi-
cial da RAEM n.º 5, II Série, de 1 de Fevereiro de 2023 
— nomeado, em comissão de serviço, pelo período de um 
ano, secretário judicial, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 13/1999 (Organização e 
funcionamento do Gabinete do Procurador), dos artigos 4.º, 
5.º, 10.º, n.º 1, 11.º e 25.º da Lei n.º 7/2004 (Estatuto dos Fun-
cionários de Justiça), conjugados com o artigo 35.º, n.º 3, do 
Regulamento Administrativo n.º 30/2004 (Recrutamento, 
selecção e formação dos funcionários de justiça), e o artigo 
5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Esta-
tuto do Pessoal de Direcção e Chefia), bem como o artigo 
23.º, n.os 1, alínea a), e 2, alínea a), do ETAPM, vigente, a 
partir de 1 de Março de 2023.

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) é 
publicada a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomea-
ção e ao currículo académico e profissional do nomeado: 

1. Fundamento da nomeação:

— Manuel Machado da Silva possui competência profissio-
nal e aptidão para o exercício do cargo de secretário judicial, 
que se demonstra pelo curriculum vitae.
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7/2004
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15/2009
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1. 

2. 

3. 

1997 1 30

1998 1 27

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Direito.

3. Currículo profissional:

— Desde 15 de Março de 1988, iniciou funções na Função 
Pública;

— Desde 24 de Janeiro de 1989, iniciou funções como oficial 
de justiça;

— Entre 1 de Setembro de 2004 e 14 de Março de 2014, de-
sempenhou, em regime de substituição, funções como escrivão 
de direito no Ministério Público;

— Entre 15 de Março de 2014 e 17 de Setembro de 2017, de-
sempenhou, em regime de substituição, funções como secretá-
rio judicial-adjunto no Ministério Público;

— Desde 18 de Setembro de 2017, desempenhou, em regime 
de comissão de serviço, funções como escrivão de direito no 
Ministério Público;

— Desde 20 de Setembro de 2017, desempenhou, em regime 
de substituição, funções como secretário judicial no Ministério 
Público.

Leong In Leng e Chan Heng Fong, formandas aprovadas na 
lista de classificação final do curso de formação para provi-
mento no cargo de secretário judicial-adjunto, publicada no 
Boletim Oficial da RAEM n.º 5, II Série, de 1 de Fevereiro 
de 2023 — nomeadas, em comissão de serviço, pelo período 
de um ano, secretárias judiciais-adjuntas, nos termos do ar-
tigo 19.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 13/1999 
(Organização e funcionamento do Gabinete do Procura-
dor), dos artigos 4.º, 6.º, 10.º, n.º 1, 11.º e 25.º da Lei n.º 7/2004 
(Estatuto dos Funcionários de Justiça), conjugados com o 
artigo 35.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo n.º 30/2004 
(Recrutamento, selecção e formação dos funcionários de 
justiça), e o artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-
damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), 
bem como o artigo 23.º, n.os 1, alínea a), e 2, alínea a), do 
ETAPM vigente, a partir de 1 de Março de 2023.

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) 
são publicadas as notas relativas aos fundamentos das respecti-
vas nomeações e aos currículos académicos e profissionais das 
nomeadas:

Seguem abaixo os fundamentos da nomeação de Leong In 
Leng como secretária judicial-adjunta:

1. Fundamento da nomeação:

— Leong In Leng possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de secretário judicial-adjunto, que se 
demonstra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Bacharelato em Comércio e em Educação de Inglês.

3. Currículo profissional:

— Desde 30 de Janeiro de 1997, iniciou funções na Função 
Pública;

— Desde 27 de Janeiro de 1998, iniciou funções como oficial 
de justiça;
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3. 

1997 1 30

1998 1 27

2012 2 6 2017 9 17

2017 9 18

聲 明

Daniel Jose Borges

–––––––

 

新 聞 局

批 示 摘 錄

— Entre 28 de Novembro de 2014 e 17 de Setembro de 2017, 
desempenhou, em regime de substituição, funções como escri-
vã de direito no Ministério Público;

— Desde 18 de Setembro de 2017, desempenhou, em regime 
de comissão de serviço, funções como escrivã de direito no Mi-
nistério Público.

Seguem abaixo os fundamentos da nomeação de Chan Heng 
Fong como secretária judicial-adjunta:

1. Fundamento da nomeação:

— Chan Heng Fong possui competência profissional e ap-
tidão para o exercício do cargo de secretário judicial-adjunto, 
que se demonstra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Comércio Internacional e em Direito.

3. Currículo profissional:

— Desde 30 de Janeiro de 1997, iniciou funções na Função 
Pública;

— Desde 27 de Janeiro de 1998, iniciou funções como oficial 
de justiça;

— Entre 6 de Fevereiro de 2012 e 17 de Setembro de 2017, 
desempenhou, em regime de substituição, funções como escri-
vã de direito no Ministério Público;

— Desde 18 de Setembro de 2017, desempenhou, em regime 
de comissão de serviço, funções como escrivã de direito no Mi-
nistério Público.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Wong Hoi Tou e Da-
niel Jose Borges, regressam aos lugares de origem que deti-
nham como escrivães do Ministério Público especialistas, 3.º 
escalão, por motivo de cessação, a seu pedido, das comissões 
de serviço, como escrivães de direito, a partir de 1 de Março de 
2023.

–––––––

Gabinete do Procurador, aos 24 de Fevereiro de 2023. — O 
Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 2 de 
Dezembro de 2022:

Hu Kaiqi, intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da Di-
recção dos Serviços de Administração e Função Pública — 
requisitado, pelo período de um ano, como intérprete-tradutor 
de 1.ª classe, 1.º escalão, neste Gabinete, nos termos do 
artigo 34.º do ETAPM, vigente, a partir de 1 de Fevereiro de 
2023. 
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聲 明

–––––––

 

行 政 公 職 局

2/2021 14/2009

2022

Por despacho da directora do Gabinete, de 16 de Janeiro 
de 2023:

Lei Weng Tong — autorizada a recondução da nomeação pro-
visória, pelo período de um ano, como técnica superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, neste Gabinete, nos termos do artigo 
22.º, n.º 2, do ETAPM, vigente, a partir de 16 de Fevereiro 
de 2023.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Filipe Luís Chan, 
intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
requisitado pelo Gabinete de Comunicação Social, cessa as 
respectivas funções no termo do prazo da sua requisição e 
regressa ao serviço de origem, em 1 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Gabinete de Comunicação Social, aos 17 de Fevereiro de 
2023. — A Directora do Gabinete, Chan Lou.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Lista nominativa do pessoal do quadro que 
transita para a carreira de adjunto-técnico

Lista nominativa do pessoal do quadro da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública que transita para a 
carreira de adjunto-técnico no ano de 2022, nos termos dos 
artigos 7.º, 9.º, 10.º e 11.º da Lei n.º 2/2021 (Alteração à Lei 
n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos):

人員組別及姓名
於二零二二年九月二十六日之狀況 於二零二二年九月二十七日之狀況

任用方式
職級 職階 職級 職階

3 3

2 2

Grupo de pessoal 
e nome

Situação em 26/09/2022 na Direcção 
dos Serviços de Administração e 

Função Pública

Situação em 27/09/2022 na Direcção 
dos Serviços de Administração e 

Função Pública
Forma de 

provimento

Categoria Escalão Categoria Escalão

Grupo de pessoal: Técnico de apoio

Chan Leng Leng
Assistente de relações públicas 

especialista principal
3

Adjunto-técnico especialista 
principal

3 Nomeação definitiva

Yung Lai San
Assistente de relações públicas 

especialista principal
2

Adjunto-técnico especialista 
principal

2 Nomeação definitiva

(Aprovada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 8 de Fevereiro de 2023).
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Extractos de despachos

Por despachos do director, de 16 de Janeiro de 2023:

Pan Guanjin — renovado o seu contrato individual de trabalho, 
pelo período de um ano, a partir de 16 de Abril de 2023.

Chan Kin Ieng — renovado o seu contrato individual de 
trabalho, pelo período de um ano, a partir de 18 de Abril de 
2023.

Por despacho do director, de 18 de Janeiro de 2023:

Ng Chan Fai — renovado o seu contrato individual de trabalho, 
pelo período de um ano, a partir de 18 de Abril de 2023.

Por despacho do director, de 16 de Fevereiro de 2023:

Mak Soi Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo para 
adjunta-técnica especialista principal, 1.º escalão, índice 
450, nestes Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 
1), e 2, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e do artigo 5.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugados 
com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data 
da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Por despachos do director, de 17 de Fevereiro de 2023:

Chan Kin Tung e Lam Si Peng — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 
sem termo para técnicos superiores assessores principais, 
1.º escalão, índice 660, área de informática, da carreira de 
técnico superior, nestes Serviços, nos termos do artigo 14.º, 
n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e do artigo 
5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
conjugados com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, 
a partir da data da sua publicação no Boletim Oficial da 
RAEM.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Wong Hang Mei, 
auxiliar, 7.º escalão, do contrato administrativo de provimento 
sem termo destes Serviços, rescindido o contrato, por atingir o 
limite de idade, a partir de 18 de Fevereiro de 2023.

Para os devidos efeitos se declara que Wong Kai Hong, 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de informática 
(desenvolvimento de software), em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento destes Serviços — cessa, automa-
ticamente, as suas funções nestes Serviços, a partir de 22 de 
Fevereiro de 2023, data em que inicia funções na Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 21 de Fevereiro de 2023. — O Director dos Serviços, Kou 
Peng Kuan.

批 示 摘 錄

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

450

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

660

聲 明

啓

–––––––
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法 務 局

批 示 摘 錄

a

12/2015

14/2009

12/2015

540

聲 明

15/2009

–––––––

 

市 政 署

決 議 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despacho do então director destes Serviços, de 13 de 
Outubro de 2022:

Carlos Choi, adjunto-técnico especialista principal, 2.º escalão, 
de nomeação definitiva, destes Serviços — exonerado, a seu 
pedido, do seu lugar destes Serviços, nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 44.º do ETAPM, vigente, a partir de 20 de 
Fevereiro de 2023.

Por despachos do signatário, de 13 de Janeiro de 2023:

Iao Chi Nang e Ho Ka Chon, técnicos superiores 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 n.º 1 do artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos), a partir de 15 de Fevereiro de 2023 e 1 
de Março de 2023, respectivamente.

Por despacho do signatário, de 21 de Fevereiro de 2023:

Ip Wai Lap, técnico superior de 1.ª classe, 2.º escalão, área 
de informática (infraestruturas de redes), destes Serviços 
— alterada a cláusula 3.ª do contrato administrativo de pro-
vimento, para técnico superior principal, 1.º escalão, índice 
540, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.º da 
Lei n.º 14/2009, conjugado com os n.os 2 e 3 do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Liu Dexue cessou, 
automaticamente, a comissão de serviço no termo do seu prazo, 
como director dos Serviços de Assuntos de Justiça, nos termos 
da alínea 1) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), a 
partir de 20 de Dezembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 23 de 
Fevereiro de 2023. — O Director dos Serviços, substituto, 
Lou Soi Cheong.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extracto de deliberação

Por deliberações do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais deste Instituto, na sessão realizada 
em 10 de Fevereiro de 2023:

Os trabalhadores abaixo mencionados, providos em regime 
de contrato administrativo de provimento — alteradas as 
categorias, nos termos da alínea 1) do n.º 1 e do n.º 2 do 
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artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, todos a partir da data da publicação no Boletim 
Oficial da RAEM do respectivo extracto de deliberação:

No DIS:

Lao Sio Fun, técnica especialista principal, 1.º escalão, índice 
560.

No DAT:

Helena Teresa Pereira, adjunta-técnica especialista principal, 
1.º escalão, índice 450.

Extractos de despachos

Por despacho do Secretário para a Administração e Justiça, 
de 19 de Janeiro de 2023 e presente na sessão do Con-
selho de Administração para os Assuntos Municipais 
realizada em 27 do mesmo mês:

Ung Wai Hou, técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
índice 660, da DL — autorizada a alteração para contrato 
administrativo de provimento de longa duração, nos termos 
dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Janeiro 
de 2023.

Por despacho do Secretário para a Administração e Justiça, 
de 1 de Fevereiro de 2023 e presente na sessão do Con-
selho de Administração para os Assuntos Municipais 
realizada em 3 do mesmo mês:

Lai Sheung Mei, técnica superior assessora, 3.º escalão, índice 
650, do DSA — autorizada a alteração para contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo, nos termos dos artigos 
4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 15 de Janeiro de 2023.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 15 de Fevereiro 
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 despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 14 de Fevereiro de 2023:

1. Lei Pou Pek, viúva de Yu Roque, que foi guarda-fios de 1.a 
classe, aposentado da então Direcção dos Serviços de Cor-
reios e Telecomunicações de Macau, com o número de subs-
critor 73806 do Regime de Aposentação e Sobrevivência — 
fixada, nos termos do artigo 264.º, n.º 4, artigo 271.º, n.os 1 e 
10, do ETAPM, em vigor, e artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, conjugado com o artigo 1.º 
da Lei n.º 16/2018, o qual estipula o índice mínimo da pensão 
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de sobrevivência, com início em 4 de Dezembro de 2022, uma 
pensão mensal a que corresponde o índice 60, a que acresce 
o montante relativo a 50% dos 4 prémios de antiguidade do 
mesmo, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela 
a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

Por despacho de S. Ex.a o Chefe do Executivo, de 15 de 
Fevereiro de 2023:

1. Paulo Martins Chan, procurador-adjunto do Ministério 
Público, com o número de subscritor 38490 do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acor-
do com o artigo 58.º do Estatuto dos Magistrados e artigo 
263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposen-
tação voluntária por declaração — fixada, com início em 18 
de Janeiro de 2023, um valor da pensão mensal MOP181 814,40, 
calculada nos termos do artigo 38.º, n.º 1, alínea 3), do Regime 
de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, e 
do artigo 264.º, n.º 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 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 17 de Fevereiro de 2023:

1. Tam Sok Cheng, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Bombei-
ros, com o número de subscritor 122831 do Regime de Apo-
sentação e Sobrevivência, desligada do serviço de acordo 
com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou 
seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 
30 de Novembro, com início em 1 de Fevereiro de 2023, uma 
pensão mensal correspondente ao índice 315 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 30 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. Van Choi Van, bombeira principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Bombeiros, com o número de subscritor 122939 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 — fixa-
da, 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 Fevereiro de 2023, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 280 da tabela 
em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, 
conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido esta-
tuto, por contar 30 anos de serviço, acrescida do montante 



2074    9   2023  3  1 

2/2011 1/2014

122084

a

107/85/M

250

2/2011 1/2014

112569

a

107/85/M

240

2/2011 1/2014

121304

b

107/85/M

250

2/2011 1/2014

122572

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 Kam Veng, bombeiro de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Bombeiros, com o número de subscritor 122084 do Re-
gime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço 
de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em 
vigor, ou seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, 
nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 
30 de Novembro, com início em 1 de Fevereiro de 2023, uma 
pensão mensal correspondente ao índice 250 da tabela em vi-
gor, 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. Lei Fu Wa, bombeiro de primeira, 2.º escalão, do Corpo de 
Bombeiros, com o número de subscritor 112569 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 — fixa-
da, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, 
de 30 de Novembro, com início em 30 de Janeiro de 2023, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 240 da tabela 
em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, 
conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido esta-
tuto, por contar 31 anos de serviço, acrescida do montante 
relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º 
a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º 
da Lei n.º 1/2014.

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

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 21 de Fevereiro de 2023:

1. Au U Seng, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
121304 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Lou Ieong Tim, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
122572 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
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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 1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Lam Iok Kai, subchefe, 1.º escalão, do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, com o número de subscritor 122076 do 
Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do ser-
viço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, 
em vigor, ou seja, aposentação voluntária por requerimento 
— fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 1 de 
Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspondente ao 
índice 285 da tabela em vigor, calculada nos termos do artigo 
264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do 
referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, acrescida 
do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos 
dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se 
refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Wong Kin On, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
123056 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 280 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 

que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Cheang Isabel, chefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública, com o número de subscritor 115177 do Regime 
de Aposentação e Sobrevivência, desligada do serviço de acor-
do com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, ou 
seja, aposentação voluntária por requerimento — fixada, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 
de Novembro, com início em 1 de Fevereiro de 2023, uma pen-
são mensal correspondente ao índice 400 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.
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2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Leong Weng Chan, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
122467 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 
1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 250 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 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. Li Kam Meng, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
119750 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Leong Fok Wa, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
119636 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Tam I Lai, chefe, 3.º escalão, do Corpo de Polícia de Seguran-
ça Pública, com o número de subscritor 117498 do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência, desligada do serviço de acordo 
com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, ou 
seja, aposentação voluntária por requerimento — fixada, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 
30 de Novembro, com início em 1 de Fevereiro de 2023, uma 
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pensão mensal correspondente ao índice 385 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 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. Chang Kuok Hong, guarda de primeira, 4.º escalão, do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública, com o número de 
subscritor 121444 do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência, desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, 
n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 
voluntária por requerimento — fixada, nos termos do artigo 
1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, 
com início em 1 de Fevereiro 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. Chio In Peng, subchefe, 3.º escalão, do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, com o número de subscritor 121622 do 
Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do ser-
viço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, 
em vigor, ou seja, aposentação voluntária por requerimento 
— fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 1 de Feve-
reiro de 2023, uma pensão mensal correspondente ao índice 
300 da tabela em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, 
n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do re-
ferido 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. Leong Meng Kuan, adjunto-técnico especialista principal, 
1.º escalão, da Direcção dos Serviços Correccionais, com o 
número de subscritor 166480 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, aposenta-
ção 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 26 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 360 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 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.
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1. Lao I Wa, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
122165 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Lok Kuok Hong, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
122548 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 280 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 20 de Fevereiro de 2023:

Chao Un Na, farmacêutica do Instituto para a Supervisão e 
Administração Farmacêutica, com o número de contribuinte 
3011398, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 1 de Fevereiro de 2023, 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% dos saldos da «Conta das Con-
tribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições da 
RAEM», por completar 26 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
do mesmo diploma.

Lam Soi Man, técnica superior do Instituto Cultural, com 
o número de contribuinte 3017353, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 1 de Fevereiro de 2023, 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% dos saldos 
da «Conta das Contribuições Individuais» e da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 28 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.
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Luo Qi, docente do ensino secundário de nível 2 do Instituto 
Cultural, com o número de contribuinte 6089125, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 1 de Fevereiro 
de 2023, 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 50% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 14 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Lou Un In, técnica superior da Direcção dos Serviços de 
Turismo, com o número de contribuinte 6251755, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 30 de Janeiro 
de 2023, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, 
em vigor — fixada a taxa de reversão a que tem direito no 
âmbito do Regime de Previdência, correspondente a 100% 
do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» e sem 
direito ao saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por contar menos de 5 anos de tempo de contribuição no 
Regime de 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 21 de Fevereiro de 2023:

Wong Chong Ieong, médico assistente dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 6077992, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 1 de Fevereiro de 2023, 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% dos saldos 
da «Conta das Contribuições Individuais» e da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 26 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Lao Kai Fong, enfermeiro de grau I dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 6110892, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 1 de Fevereiro de 2023, 
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 50% do saldo 
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 13 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Chao Ka Ieng, interna do internato complementar dos Serviços 
de Saúde, com o número de contribuinte 6258814, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 1 de Fevereiro 
de 2023, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, 
em vigor — fixada a taxa de reversão a que tem direito no 
âmbito do Regime de Previdência, correspondente a 100% 
do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» e sem 
direito ao saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por contar menos de 5 anos de tempo de contribuição no 
Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do 
mesmo diploma.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 23 de Fevereiro de 2023. — A Presi-
dente do Conselho de Administração, Diana Maria Vital Costa.
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財 政 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

525

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 10 de Fevereiro de 2023:

Chan Chin Tong, Chan Kei Ieng, Chan Lai Peng, Chong Lei 
Peng, Fong Sao Peng, Lam Pou Wa, Lei Wai Chan, Lo 
Tsz Man, Luk Cheng I Cecília, Mak Ieng Man e Un Man 
Wai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus 
contratos administrativos de provimento sem termo para 
técnicos superiores assessores principais, 1.º escalão, 
índice 660, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º,  
n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis 
n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com o artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, a partir da data da sua publicação.

Iam Sit Fei, Tang I Lam e Tang Weng Sam — nomeados, defi-
nitivamente, técnicos superiores principais, 1.º escalão, índice 
540, área jurídica, do quadro do pessoal destes Serviços, 
nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei  
n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conju-
gados com os artigos 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea 
a), do ETAPM, vigente, indo ocupar as vagas criadas e fixadas, 
por dotação global, pelo Regulamento Administrativo  
n.º 45/2020, de 28 de Dezembro, e ocupadas pelos mesmos, 
a partir da data da sua publicação.

Leong Weng Choi — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progride para auxiliar, 5.º escalão, índice 150, nestes Servi-
ços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei  
n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, con-
jugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 7 de 
Fevereiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico, aos 21 de Fevereiro de 2023. — O Director dos 
Serviços, Tai Kin Ip.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 10 de 
Janeiro de 2023:

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

Lam Chao Meng, para técnico especialista, 2.º escalão, índi-
ce 525, a partir de 16 de Dezembro de 2022;
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–––––––

 

Tam Hoi Lam, para adjunto-técnico especialista principal, 3.º 
escalão, índice 480, a partir de 31 de Dezembro de 2022;

Lei Hei Cheng, para adjunto-técnico especialista principal, 2.º 
escalão, índice 465, a partir de 18 de Dezembro de 2022;

Maria Alexandra Tendeiro Caldas Duque, para assistente 
técnica administrativa especialista principal, 4.º escalão, índice 
385, a partir de 23 de Dezembro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 12 de Janeiro de 2023:

Lai Hoi Ieng — alterado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração para contrato administrativo de 
provimento sem termo como técnico superior principal, 1.º 
escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alí-
nea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», a partir de 20 de Dezembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 17 de Fevereiro de 
2023. — O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 3 de Fevereiro 
de 2023:

Chen Sirong e Tam Lok Ian, adjuntos-técnicos de 2.ª classe, 
1.º escalão, de nomeação provisória, destes Serviços — 
nomeados, definitivamente, para os mesmos lugares, nos 
termos do artigo 22.º, n.º 3, do ETAPM, vigente, a partir de 
24 de Março de 2023.

Por despacho do director dos Serviços, de 6 de Fevereiro 
de 2023:

Chan Kit I, inspectora de 2.ª classe, 1.º escalão, de nomeação 
provisória, destes Serviços — nomeada, definitivamente, 
para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, do 
ETAPM, vigente, a partir de 24 de Março de 2023.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 8 de Fevereiro de 2023:

Licenciado Lei Seak Chio — nomeado, em comissão de serviço, 
pelo período de um ano, chefe do Departamento de Segurança 
e Saúde Ocupacional destes Serviços, nos termos dos artigos 
2.º, n.º 3, alínea 1), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com 
os artigos 2.º, 3.º, n.º 1, 5.º e 7.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009 e n.º 12/2016, cessando, automaticamente, na 
mesma data a sua comissão de serviço como chefe da Divisão 
de Fiscalização de Riscos destes Serviços, de acordo com o 
artigo 17.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 15/2009.

De acordo com o artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publi-
cada a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e 
ao currículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo; 

— Lei Seak Chio possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe do Departamento de Segu-
rança e Saúde Ocupacional da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais, o que se demonstra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão de Engenharia, da Universidade 
de Huaqiao.

3. Currículo profissional:

— De 2005 a 2008, adjunto-técnico da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais;

— De 2008 a 2020, técnico superior da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais;

— De 2016 a 2020, chefia funcional do Grupo de Inspecção 
de Segurança e Saúde Ocupacional e de Investigação de Aci-
dentes de Trabalho Graves da Divisão de Fiscalização de Ris-
cos da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais;

— De 2020 até à presente data, chefe da Divisão de Fisca-
lização de Riscos da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais;

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄
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15/2009 26/2009

聲 明

— De 2022 até à presente data, chefe do Departamento de 
Segurança e Saúde Ocupacional da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos Laborais, em regime de substituição.

Licenciado Chan Ka Hou — nomeado, em comissão de serviço, 
pelo período de um ano, chefe da Divisão de Fiscalização 
de Riscos destes Serviços, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, 
alínea 2), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com os 
artigos 2.º, 3.º, n.º 2, 5.º e 7.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009 e n.º 12/2016.

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

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo; 

— Chan Ka Hou possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Fiscalização 
de Riscos da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 
o que se demonstra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Engenharia Mecânica da Universidade 
Cheng Kung de Taiwan.

3. Currículo profissional:

— De 2005 a 2008, adjunto-técnico da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais;

— De 2008 até à presente data, técnico superior da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos Laborais;

— De 2009 a 2011, chefia funcional da Divisão de Protecção 
da Actividade Laboral da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais;

— De 2022 até à presente data, chefe da Divisão de Fisca-
lização de Riscos da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, em regime de substituição.

Wong Chi Long — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Análise e Verificação 
destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 
8 de Abril de 2023, por possuir competência profissional e 
experiência adequadas para o exercício das suas funções.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lei Pou Ang, auxiliar, 
9.º escalão, em regime de contrato administrativo de provi-
mento sem termo destes Serviços, cessa funções, por atingir 
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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, a partir de 19 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 23 
de Fevereiro de 2023. — O Director dos Serviços, substituto, 
Chan Chon U.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 11 de Janeiro de 2023:

Ao Ieong Tek Hei, letrado chefe, 1.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento de longa duração, 
desta Polícia — alterado 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, Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, a partir de 27 de 
Dezembro de 2022.

Por despachos do signatário, de 16 de Janeiro de 2023:

Ao Ieong Sio Weng, Hong Sut Ieng e Lei Ieng Lok — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos respectivos contratos 
administrativos de provimento sem termo progredindo para 
auxiliares, 5.º escalão, índice 150, nesta Polícia, nos termos 
do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, e o artigo 11.º, n.º 1, 
da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, conjugados 
com o artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com referência ao disposto no 
n.º 1, alínea 6), do Despacho do Secretário para a Segurança 
n.º 189/2019, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 1, 
II Série, de 2 de Janeiro de 2020, a partir de 11 de Dezem-
bro de 2022.

Chan Lai Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do respectivo contrato administrativo de provimento 
progredindo para auxiliar, 2.º escalão, índice 120, nesta 
Polícia, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 1), e 4, 
da Lei n.º 14/2009, vigente, artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, 
vigente, e o artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela 
Lei n.º 14/2020, conjugados com o artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com 
referência ao disposto no n.º 1, alínea 6), do Despacho 
do Secretário para a Segurança n.º 189/2019, publicado 
no Boletim Oficial da RAEM n.º 1, II Série, de 2 de Janeiro 
de 2020, a partir de 11 de Janeiro de 2023.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 22 de Fevereiro de 2023. — O Director, 
Sit Chong Meng.
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消 防 局

批 示 摘 錄

018/2023

13/2021

409981

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

350

14/2009

a

505

14/2009 12/2015

450

–––––––

 

CORPO DE BOMBEIROS

Extracto de despacho

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 018/2023, 
de 8 de Fevereiro de 2023:

Kong Iat Fu, chefe principal do CB n.º 409981 — presta servi-
ço, em regime de comissão de serviço normal, na Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, nos termos 
do artigo 41.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes 
das Forças e Serviços de Segurança), a partir de 1 de Março 
de 2023, e passa para a situação de «adido ao quadro» do 
CB, nos termos do artigo 44.º, alínea 1), da mesma lei, desde 
a mesma data.

–––––––

Corpo de Bombeiros, aos 21 de Fevereiro de 2023. — O 
Comandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 13 de Janeiro de 2023:

Fong Man Hin — nomeado, provisoriamente, técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, índice 350, da carreira de técnico do 
quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, nos termos do artigo 12.º da Lei 
n.º 14/2009, conjugado com o artigo 22.º, n.º 1, do ETAPM, 
vigente.

Por despachos da signatária, de 13 de Fevereiro de 2023:

Fong Kam Lun — nomeada, definitivamente, técnica especia-
lista, 1.º escalão, índice 505, da carreira de técnico do quadro 
do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau, nos termos do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
vigente, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do 
ETAPM, vigente, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Fong Pui Chi — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
CAP ascendendo a técnica principal, 1.º escalão, índice 450, 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º da Lei n.º 14/2009, 
vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da publica-
ção do presente extracto de despacho no Boletim Oficial da 
RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 15 de Fevereiro de 2023. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.
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金 融 情 報 辦 公 室

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

455

–––––––

 

教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

12/2010

2/2021 12/2015

4/2021 67/99/M

490

12/2010

2/2021

12/2015

280

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Extracto de despacho

Por despacho da coordenadora, de 22 de Fevereiro de 2023:

Wong Hong Neng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, 
neste Gabinete, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos), e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 
(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a 
partir de 22 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Gabinete de Informação Financeira, aos 23 de Fevereiro de 
2023. — A Coordenadora do Gabinete, Chu Un I.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despachos do chefe do Departamento de Administração 
destes Serviços, de 9 de Fevereiro de 2023:

Wong Ka Lai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 3.º 
escalão, índice 490, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
7.º, 27.º e do mapa I anexo à Lei n.º 12/2010 «Regime das 
Carreiras dos Docentes e Auxiliares de Ensino das Escolas 
Oficiais do Ensino Não Superior» e 4.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e 7.º da Lei n.º 4/2021 «Alte-
ração ao “Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos 
Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude”, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, de 1 de Novembro», 
a partir de 31 de Janeiro de 2023.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, escalões, índices e datas a cada 
um indicados, para exercerem funções nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 11.º e do mapa VI anexo à Lei n.º 12/2010 
«Regime das Carreiras dos Docentes e Auxiliares de 
Ensino das Escolas Oficiais do Ensino Não Superior» e 4.º 
da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Chan Chi Kei, Chan Lam, Fan Ka U, Lei Choi Peng, Qin 
Xiaowen, Shi Liuying, Si Un Teng e Sin Wai Lek, para auxi-
liares de ensino, 2.º escalão, índice 280, a partir de 1 de Janeiro 
de 2023.
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4/2017 2/2021

14/2009 2/2021

2/2021 12/2015

275

4/2017 2/2021

14/2009

2/2021 12/2015

180

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

455

545

180

200

140

120

聲 明

Por despachos do chefe do Departamento de Administração 
destes Serviços, de 10 de Fevereiro de 2023:

Leung Juo-Mien Jeannette — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 
com referência à categoria de assistente técnico adminis-
trativo principal, 2.º escalão, índice 275, nestes Serviços, 
nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das 
Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», altera-
da pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 5.º, n.os 1, alínea 2), e 2, 
12.º e do mapa 2 do anexo II da Lei n.º 2/2021, e 4.º da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 12 de 
Janeiro de 2023.

Tai Pak Chao — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à carreira de operário qualificado, 4.º escalão, índice 180, 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º e do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos», alterada pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 17 de Janeiro de 2023.

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

Wong Kit Kan e Chan Hong Chi, para técnicos superiores 
de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 4 de Janeiro de 
2023 e de 11 de Janeiro de 2023, respectivamente;

Ma Chon Tat, para técnico especialista, 3.º escalão, índice 
545, a partir de 1 de Janeiro de 2023;

Chao Soc Fan, Lio I Mei e Sun Peng Choi, para operários 
qualificados, 4.º escalão, índice 180, a partir de 17 de Janeiro 
de 2023;

Fátima Castilho, para auxiliar, 8.º escalão, índice 200, a par-
tir de 19 de Janeiro de 2023;

Ssu Tu Chung Wan, para auxiliar, 4.º escalão, índice 140, a 
partir de 15 de Janeiro de 2023;

Chau Kin Tong e Wong Kit Ieng, para auxiliares, 2.º escalão, 
índice 120, a partir de 18 de Janeiro de 2023.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Tai Pak Chao, operário 
qualificado, 4.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento sem termo destes Serviços, cessou as suas fun-
ções, por ter atingido o limite máximo de idade para o exercício 
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–––––––

 

文 化 局

批 示 摘 錄

1 5 / 2 0 0 9

26/2009

2/2021 14/2009

2/2021 14/2009

2/2021 14/2009

2/2021 14/2009

de funções públicas, nos termos do artigo 44.º do «Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau», vigente, 
a partir de 26 de Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 23 de Fevereiro de 2023. — O Director dos 
Serviços, Kong Chi Meng.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 10 de Fevereiro de 2023:

Loi Chi Pang — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como chefe do Departamento de Gestão de 
Bibliotecas Públicas deste Instituto, nos termos dos artigos 
5.º, n.º 1, da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009, por possuir competência profissional e 
experiência adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 23 de Fevereiro de 2023.

Por despachos da signatária, de 17 de Fevereiro de 2023:

Song Kin Man, fotógrafo e operador de meios audiovisuais 
especialista principal, 1.º escalão, deste Instituto — autorizada 
a transição para a categoria da carreira de adjunto-técnico 
principal, 1.º escalão, a partir de 17 de Fevereiro de 2023, 
nos termos dos artigos 7.º, 9.º, 10.º e 11.º da Lei n.º 2/2021 
«Alteração à Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos».

Chan Keng Man e Hun Chon Kit Patricio, fotógrafos e ope-
radores de meios audiovisuais especialistas, 3.º escalão, 
deste Instituto — autorizada a transição para a categoria da 
carreira de adjunto-técnico de 1.ª classe, 3.º escalão, a partir 
de 17 de Fevereiro de 2023, nos termos dos artigos 7.º, 9.º, 
10.º e 11.º da Lei n.º 2/2021 «Alteração à Lei n.º 14/2009 
— Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos».

Cheang Man Hong, Lam Wai Wa, Lou Ka Lon e Wong Kin 
Hou, fotógrafos e operadores de meios audiovisuais especia-
listas, 2.º escalão, deste Instituto — autorizada a transição 
para a categoria da carreira de adjunto-técnico de 1.ª classe, 
2.º escalão, a partir de 17 de Fevereiro de 2023, nos termos 
dos artigos 7.º, 9.º, 10.º e 11.º da Lei n.º 2/2021 «Alteração à 
Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos».

Chio Iok In, assistente técnica administrativa especialista prin-
cipal, 1.º escalão, deste Instituto — autorizada a transição 
para a categoria da carreira de adjunto-técnico principal, 1.º 
escalão, a partir de 17 de Fevereiro de 2023, nos termos dos 
artigos 7.º, 9.º, 10.º e 11.º da Lei n.º 2/2021 «Alteração à Lei 
n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos».
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2/2021 14/2009

12/2015 14/2009

57/99/M

a

Daniela Helena Campos Guerreiro

510

420

聲 明

–––––––

 

體 育 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

a

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

Chan Nga Lai, Chong Wai Ha, Ieong Wan Cheong, Lei Ka 
Man, Lei Pui Chan, Sio Im Kio, U Sin Na e Wong Ngai 
Fong, assistentes técnicos administrativos especialistas, 
3.º escalão, deste Instituto — autorizada a transição para 
a categoria da carreira de adjunto-técnico de 1.ª classe, 3.º 
escalão, a partir de 17 de Fevereiro de 2023, nos termos dos 
artigos 7.º, 9.º, 10.º e 11.º da Lei n.º 2/2021 «Alteração à Lei 
n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos».

Por despachos da signatária, de 20 de Fevereiro de 2023:

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento progredindo para escalão imediato, neste 
Instituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 13.º 
da Lei n.º 14/2009, e com efeitos retroactivos a partir de 3 de 
Fevereiro de 2023, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro: 

Daniela Helena Campos Guerreiro, como intérprete-tradu-
tora de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 510;

Kan Weng Hei, como técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 
420.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Choi Ka Wan, técnica 
de 1.ª classe, 1.º escalão, neste Instituto, cessa, automaticamente, 
o contrato administrativo de provimento sem termo, nos termos 
do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 1 de Março de 
2023, data em que passa a exercer funções no Fundo de Desen-
volvimento da Cultura.

–––––––

Instituto Cultural, aos 23 de Fevereiro de 2023. — A Presi-
dente do Instituto, Leong Wai Man.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 22 de Fevereiro de 2023:

Mok Hang Wai, adjunta-técnica de 2.ª classe — nomeada, 
definitivamente, adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal deste 
Instituto, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), 2 e 4, 
da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 
conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, 
em vigor, a partir da data da publicação.

Wong Mei U — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo ascende 
a técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, neste 
Ins tituto, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2 e 4, 



2092    9   2023  3  1 

485

–––––––

 

衛 生 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

2/2021

12/2015

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

a

da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 
e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
da data da publicação.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 23 de Fevereiro de 2023. — A 
Presidente do Instituto, substituta, Lam Lin Kio.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

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

Wong Son Ieng — contratada por contrato administrativo de 
provimento de longa duração como técnica superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º e da alínea 2) 
do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, a partir de 13 de Fevereiro de 2023.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 9 de Dezembro de 2022:

Mak Pek Na — contratada por contrato administrativo de pro-
vimento sem termo como técnica superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, por um período experimental de seis meses, nos 
termos do n.º 2 do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 5.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 9 de Janeiro 
de 2023.

Lei Ka Lai, Lam Man Cheng e Neng Seong In — contratadas 
por contratos administrativos de provimento sem termo 
como médicas assistentes, 1.º escalão, por um período expe-
rimental de seis meses, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º e 
do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, a partir de 19 de Dezembro de 2022.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 29 de Dezembro de 2022:

Lo Paulo — contratado por contrato administrativo de provi-
mento sem termo como médico geral, 1.º escalão, por um 
período experimental de seis meses, nos termos do n.º 2 do 
artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 6 de Fevereiro de 2023.

Chan Tak Song — contratado por contrato administrativo de 
provimento como médico assistente, 1.º escalão, por um 
período experimental de seis meses, nos termos do n.º 2 do 
artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 30 de Janeiro de 2023.

Por despacho do director dos Serviços, de 1 de Fevereiro 
de 2023:

Kan Chon Man, único classificado no concurso comum, externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de um lugar vago 
de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar 
(Otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço), da 
carreira médica do quadro do pessoal destes Serviços, a que 
se refere a lista classificativa final inserta no Boletim Oficial 
da RAEM n.º 51, II Série, de 21 de Dezembro de 2022 — 
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a

a

a 2/2021

14/2009 18/2020

6/2010

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016 2/2021

12/2015

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016 2/2021

nomeado, provisoriamente, pelo período de um ano, médico 
assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (Otorrino-
laringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço), da carreira 
médica do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e do n.º 1 do artigo 22.º do 
ETAPM, vigente, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 2 de Fevereiro de 2023:

Choi Kun Cheong e Lei Mio Tim, 1.º e 2.º classificados, res-
pectivamente, no concurso comum, externo, de prestação 
de provas, para o preenchimento de dois lugares vagos de 
médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar 
(Gastrenterologia), da carreira médica do quadro do pessoal 
destes Serviços, a que se refere a lista classificativa final 
inserta no Boletim Oficial da RAEM n.º 47, II Série, de 23 
de Novembro de 2022 — nomeados, definitivamente, médicos 
assistentes, 1.º escalão, área funcional hospitalar (Gastren-
terologia), da carreira médica do quadro do pessoal destes 
Serviços, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º 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.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 10 de Fevereiro de 2023:

Leong Un I, técnica superior de saúde de 1.ª classe, 2.º escalão, 
de nomeação definitiva destes Serviços, única classificada 
do concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas, 
a que se refere a lista de classificação final publicada na página 
electrónica destes Serviços, de 9 de Janeiro de 2023 — nomea-
da, definitivamente, técnica superior de saúde principal, 1.º 
escalão, área funcional laboratorial, da carreira de técnica 
superior de saúde do quadro do pessoal destes Serviços, nos 
termos da alínea a) do n.º 8 do artigo 22.º e do n.º 1 do artigo 37.º 
do ETAPM, vigente, do n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) do n.º 1 e n.º 2 do 
artigo 14.º da Lei n.º 6/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, a 
partir da data da publicação do presente extracto de despacho 
no Boletim Oficial da RAEM.

Por despachos do director dos Serviços, de 13 de Fevereiro 
de 2023:

Ung U Hin, Ng Pui Sam e Lei Lai Fong, técnicos principais, 
2.º escalão, contratados por contratos administrativos de 
provimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de 
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.

Choi Ieng Leng, Lou Choi I, Lou Sio Mei, Wong Wai Kei, Choi 
Fun Ieng, Chen Liuchun, Kok Fong Kuan e Wong Teng 
Teng, adjuntos-técnicos principais, 2.º escalão, contrata-
dos por contratos administrativos de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 
contratos com referência à categoria de adjunto-técnico es-
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Sze Szeto Oi Yee, ……

Szeto Oi Yee, ……

–––––––

 

社 會 工 作 局

批 示 摘 錄

pecialista, 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 Administra-
tivo 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.

Ng Sio Fai, assistente técnico administrativo principal, 2.º esca-
lão, contratado por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de 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 Adminis-
trativo n.º 14/2016, republicado e renumerado pelo Regu-
lamento 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.

Chu Sio Kuan, assistente técnica administrativa de 1.ª classe, 
2.º escalão, contratada por contrato administrativo de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato com referência à categoria de assistente 
técnico administrativo principal, 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.

Rectificação

Por ter saído inexacta, por lapso destes Serviços, a versão 
portuguesa do extracto de despacho publicado no Boletim Oficial 
da RAEM n.º 2, II Série, de 11 de Janeiro de 2023, a páginas 
282, se rectifica:

Onde se lê: «Sze Szeto Oi Yee, ……»

deve ler-se: «Szeto Oi Yee, .……».

–––––––

Serviços de Saúde, aos 24 de Fevereiro de 2023. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despacho do presidente do Instituto de Acção Social, 
de 6 de Janeiro de 2023:

Cheng Ka I — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-
trativo de provimento sem termo como adjunta-técnica 
especialista, 2.º escalão, neste Instituto, a partir de 20 de 
Fevereiro de 2023.
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2/2021 12/2015

4/2017 2/2021 14/2009

姓名 職級 職階 薪俸點 生效日期

2 275 03/02/2023

3 430 26/02/2023

2/2021 12/2015

4/2017 2/2021 14/2009

姓名 職級 職階 薪俸點 生效日期

5

200
12/02/2023

150
27/02/2023

2/2021 12/2015

4/2017 2/2021 14/2009

姓名 職級 職階 薪俸點 生效日期

Leonor 

Cardoso 

Mendes 

Mota 2

685

26/02/2023

580

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo e 
Financeiro do Instituto de Acção Social, de 18 de Janeiro 
de 2023:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento sem termo, nas categorias, escalões e índices a 
cada um indicados, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado com a alínea 2) do n.º 1 
do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, a partir das datas seguintes:

Nome Categoria Escalão Índice A partir de

Wong Fong 
Kuan

assistente técnico 
administrativo 

principal
2 275 03/02/2023

U Kin Fong adjunto-técnico 
especialista

3 430 26/02/2023
Sit Pou Lin

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento sem termo, nas categorias, escalões e índices a 
cada um indicados, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugados com a alínea 3) do 
n.º 2 e o n.º 3 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, a partir das datas seguintes:

Nome Categoria Escalão Índice A partir de

Lei Kuan Weng operário

5

200
12/02/2023

Tang Wai Cheng motorista de 
ligeirosChoi Sio Pang

Sin In Leng

auxiliar 150Lei Pou I
27/02/2023

Chan Kam Lan

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento sem termo, nas categorias, escalões e índi-
ces a cada um indicados, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugados com a 
alínea 1) do n.º 1 e o n.º 3 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, a partir das datas 
seguintes:

Nome Categoria Escalão Índice A partir de

Leonor Cardoso 
Mendes Mota

técnico supe-
rior assessor 

principal
2

685

26/02/2023
Fong Kam Han técnico 

especialista 
principal

580
Lo Man Cheng
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2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

姓名 職級 職階 生效日期

4 15/02/2023

1

16/02/2023

24/02/2023

4/2017 2/2021 14/2009

a

2/2021

Por despachos do presidente do Instituto de Acção Social, 
de 19 de Janeiro de 2023:

Lai Cheong Iao — renovado o seu contrato administrativo de 
provimento, pelo período de seis meses, como técnico de 
1.ª classe, 2.º escalão, neste Instituto, nos termos do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 
partir de 2 de Fevereiro de 2023.

Lin Peiyuan — renovado o seu contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração como motorista de ligeiros, 3.º 
escalão, neste Instituto, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 26 
de Fevereiro de 2023.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os seus 
contratos administrativos de provimento, pelo período de 
um ano, para exercerem as funções a cada um indicadas, neste 
Instituto, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir das datas seguintes:

Nome Categoria Escalão A partir de

Pun Wan Hong motorista de ligeiros 4 15/02/2023

Xu Bing
técnico superior de 

2.ª classe

1

16/02/2023

Cheong Hio Tong enfermeiro de grau I

24/02/2023Estefanio Gomes
técnico de 2.ª classe

Choi Lai Fan

Tang I Lam e Wong Si Man — nomeadas, provisoriamente, 
adjuntas-técnicas de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico do quadro do pessoal deste Instituto, nos 
termos do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com a alínea a) do 
n.º 1 do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 22.º do ETAPM, em vigor.

Por despachos do presidente do Instituto de Acção Social, 
de 9 de Fevereiro de 2023:

Os trabalhadores abaixo mencionados — transita para a car-
reira de adjunto-técnico, nas categorias, escalões e índices 
a cada um indicados, nos termos dos artigos 7.º, 9.º e 11.º da 
Lei n.º 2/2021, a partir 9 de Fevereiro de 2023:

姓名
原職位 轉入職位

薪俸點 任用方式
職級 職階 職級 職階

1 1 305

1 2 275

Nome
Lugar de origem Lugar para o qual transita

Índice Forma de provimento
Categoria Escalão Categoria Escalão

Lei Chon Kin
assistente técnico admi-
nistrativo especialista

1 adjunto-técnico de 1.ª classe 1 305
contrato administrativo 

de provimento sem termo
Chau Hio Fong

assistente técnico admi-
nistrativo principal

1 adjunto-técnico de 2.ª classe 2 275
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2/2021 12/2015

4/2017 2/2021 14/2009

姓名 職級 職階 薪俸點

1 450

2/2021 12/2015

4/2017 2/2021 14/2009

姓名 職級 職階 薪俸點

1

485

505

305

–––––––

 

澳 門 旅 遊 學 院

批 示 摘 錄

–––––––

 

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo e 
Financeiro do Instituto de Acção Social, de 22 de Fevereiro 
de 2023:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento sem termo, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugados com a 
alínea 1) do n.º 1 e o n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho:

Nome Categoria Escalão Índice

Kou Kit Io
adjunto-técnico

especialista principal
1 450Francisco 

Rosa de Jesus

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento sem termo, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugados com a 
alínea 2) do n.º 1 e o n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho:

Nome Categoria Escalão Índice

Chan Kai Nei técnico superior de 1.ª 
classe

1

485

Lai Hio Lam

técnico especialista 505
Lam Kun Ip

Joana de
Oliveira

Wong Fong 
Kuan

assistente técnico admi-
nistrativo especialista

305

–––––––

Instituto de Acção Social, aos 23 de Fevereiro de 2023. — O 
Presidente do Instituto, Hon Wai.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da presidente deste Instituto, de 24 de 
Novembro de 2022:

Lei Meng Wai, assistente técnico administrativo especialista, 
3.º escalão, contratado por contrato administrativo de 
provimento, deste Instituto — rescindido, a seu pedido, o 
respectivo contrato, a partir de 6 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 20 de Fevereiro 
de 2023. — A Vice-Presidente do Instituto, Diamantina Luíza 
do Rosário Sá Coimbra.
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土 地 工 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

15/2009 26/2009

Maria de Nazaré Saias Portela

14/2009

12/2015

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS E 

CONSTRUÇÃO URBANA

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Departamento de Administração 
destes Serviços, de 1 de Fevereiro de 2023:

Chang Hoi In, Choi Chao I e Tong Mei Kin — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administra-
tivos de provimento progredindo para assistentes técnicas 
administrativas especialistas, 3.º escalão, nestes Serviços, 
nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei 
n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 8 de Janeiro de 2023 para as duas primeiras e 11 
de Janeiro de 2023 para a restante, mantendo-se as demais 
condições contratuais.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 3 de Fevereiro de 2023:

O seguinte pessoal de chefia — renovada a sua comissão de 
serviço, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por se manterem 
os fundamentos que prevaleceram à respectiva nomeação, a 
partir das datas seguintes:

A partir de 1 de Abril de 2023, pelo período de um ano:

Leong Io Hong, como chefe do Departamento de Planea-
mento Urbanístico;

Lau Koc Kun, como chefe do Departamento de Urbanização;

Arnaldo Lucas Batalha Ung, como chefe do Departamento 
de Instalações Eléctricas e Mecânicas;

Lou Kuai Fong, como chefe do Departamento de Adminis-
tração;

Ao Peng Kin, como chefe da Divisão de Licenciamento;

Lei Kin Fong, como chefe da Divisão de Fiscalização;

Chim Mei Chan, como chefe da Divisão de Inscrição e de 
Gestão de Pessoal;

Au Man Vai, como chefe da Divisão de Arquivo Geral e de 
Gestão Financeira;

Che Hong, como chefe da Divisão de Estudos e Tradução;

Lei Weng Kuong, como chefe da Divisão de Informática;

Chan Leong Fat, como chefe da Divisão de Apoio Técnico.

Pelo período de 1 de Abril de 2023 a 8 de Novembro de 2023:

Maria de Nazaré Saias Portela, como chefe do Departamento 
Jurídico.

Por despacho da chefe do Departamento de Administração 
destes Serviços, de 7 de Fevereiro de 2023:

Leong Lai San — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo para 
assistente técnica administrativa especialista, 3.º escalão, 
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公 共 建 設 局

批 示 摘 錄

14 / 2 0 0 9

12/2015

625

14 / 2 0 0 9

12/2015

330

14 / 2 0 0 9

12/2015

315

啓 14 / 2 0 0 9

12/2015

650

–––––––

 

nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei 
n.º 12/2015, em vigor, a partir de 17 de Janeiro de 2023, 
mantendo-se as demais condições contratuais.

Por despacho do signatário, de 21 de Fevereiro de 2023:

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

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, aos 
22 de Fevereiro de 2023. — O Director dos Serviços, Lai Weng 
Leong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 6 de Fevereiro de 2023:

Chan Keng Sun — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para técnica superior assessora, 2.º escalão, índice 625, nestes 
Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, 
da Lei n.º 14/2009, vigente, e do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 6 de Janeiro de 2023.

Fong Pui Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para assistente técnica administrativa especialista, 3.º escalão, 
índice 330, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, e do artigo 4.º, n.os 2 
e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 8 de Janeiro de 2023.

Tam Iong Iong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para assistente técnico administrativo especialista, 2.º escalão, 
índice 315, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, e do artigo 4.º, n.os 2 
e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 27 de Janeiro de 2023.

Wong Kai Tai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para técnico superior assessor, 3.º escalão, índice 650, nestes 
Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 
Lei n.º 14/2009, vigente, e do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 29 de Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 22 de Fevereiro 
de 2023. — O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.
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海 事 及 水 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

485

–––––––

 

環 境 保 護 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

650

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

a

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

a

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extracto de despacho

Por despachos da signatária, de 16 de Fevereiro de 2023:

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

Chan Cheok Weng, Chan Weng Kei e Wong Seng Man, para 
técnicos superiores de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, contra-
tados por contratos administrativos de provimento sem termo.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 20 de Fevereiro de 2023. — A Directora dos Serviços, 
Wong Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 17 de Fevereiro de 2023:

Chan Hoi San — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de técnico superior assessor, 3.º escalão, índice 
650, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alteradas pela Lei n.º 4/2017 e 
pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 25 de Fevereiro de 2023.

Un Pui Kei, técnico superior de 1.ª classe, 2.º escalão — nomeado, 
definitivamente, técnico superior principal, 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, alte-
radas 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, repu-
blicado 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 deste despacho no Boletim Oficial da 
RAEM.

Chio Ka Heng e Leong Un Kei, adjuntos-técnicos de 1.ª classe, 
2.º escalão — nomeados, definitivamente, adjuntos-téc-
nicos 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, alteradas 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, republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021 e da alínea a) do n.º 8 do artigo 
22.º do ETAPM, vigente, a partir da data da publicação 
deste despacho no Boletim Oficial da RAEM.
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聲 明

c 12/2015

–––––––

 

交 通 事 務 局

聲 明

Ana Margarida Anta de Sousa Pires

–––––––

 

郵 電 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

12/2015

450

–––––––

 

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Fok Kam Keong 
Afonso, motorista de ligeiros, 4.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo destes Serviços, 
rescindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos termos 
do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado 
com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 16 de 
Fevereiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 21 de 
Fevereiro de 2023. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Ana Margarida Anta 
de Sousa Pires, técnica superior assessora principal, 4.º escalão, 
de nomeação definitiva, destes Serviços, foi desligada do serviço 
para efeitos de aposentação obrigatória por ter atingido o limite 
de idade, a partir de 17 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 21 
de Fevereiro de 2023. — O Director dos Serviços, Lam Hin 
San.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 17 de Fevereiro de 2023:

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

–––––––

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
21 de Fevereiro de 2023. — A Directora dos Serviços, Lau Wai 
Meng.
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房 屋 局

批 示 摘 錄

17/2013 12/2015

6/2009

Dâmaso António Pinto de Barros

660

4/2017 14/2009

2 12/2015

305  

505

505

–––––––

 

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

625

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 12 de Janeiro de 2023:

Lai Kun Hou — exonerado, a seu pedido, do lugar de adjunto-
-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do quadro do pessoal do 
Instituto de Habitação, a partir de 27 de Fevereiro de 2023.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 7 de Fevereiro de 2023:

Dâmaso António Pinto de Barros — renovado o contrato indi-
vidual de trabalho, pelo período de um ano, como técnico 
superior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, neste 
Instituto, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento 
Administrativo n.º 17/2013 e artigo 25.º da Lei n.º 12/2015, bem 
como o n.º 1 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 6/2009, a 
partir de 23 de Abril de 2023.

Por despachos da signatária, de 21 de Fevereiro de 2023:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos para o exercício de funções 
no Instituto de Habitação, nos termos da alínea 2) do n.º 1 
e do n.o 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 4/2017, e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir da data da publicação do presente extracto de despacho:

Contrato administrativo de provimento de longa duração:

— Cheong Kit Pan, ascendendo a adjunto-técnico de 1.ª classe, 
1.º escalão, índice 305.

Contratos administrativos de provimento sem termo:

— Wong Seng Hong, ascendendo a técnica especialista, 1.º 
escalão, índice 505;

— Chio Sao Leng, ascendendo a técnica especialista, 1.º escalão, 
índice 505.

–––––––

 Instituto de Habitação, aos 23 de Fevereiro de 2023. — A 
Vice-Presidente do Instituto, Kuoc Vai Han.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

E CADASTRO

Extractos de despachos

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

Choi Weng Hei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato administrativo de provimento de longa duração 
com referência à categoria de técnico superior assessor, 2.º 
escalão, índice 625, 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 16 de Dezembro de 
2022.
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12/2015

625

14/2009

12/2015

130

14/2009

12/2015

170

–––––––

 

地 球 物 理 暨 氣 象 局

批 示 摘 錄

a

12/2015

–––––––

 

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

Choi Weng Hei — renovado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnico superior assessor, 2.º escalão, índice 625, nestes 
Serviços, ao abrigo dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 18 de Fevereiro de 2023.

Por despachos do signatário, de 31 de Janeiro de 2023:

Chek Kim Chung e Kong Mei Lan — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos contratos administrativos de provimento com 
referência à categoria de auxiliar, 3.º escalão, índice 130, 
nestes Serviços, ao abrigo do artigo 13.º, n.os 2, 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 18 de Janeiro de 2023.

Sit Kun Un — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do con-
trato administrativo de provimento com referência à cate-
goria de motorista de ligeiros, 3.º escalão, índice 170, nestes 
Serviços, ao abrigo do artigo 13.º, n.os 2, 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 31 de Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 21 de 
Fevereiro de 2023. — O Director dos Serviços, Vicente Luís 
Gracias.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 13 de Janeiro de 2023:

Ao Kin Seng — nomeado, definitivamente, técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, área de administração pública, do 
quadro do pessoal destes Serviços, nos termos do artigo 
22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, em vigor.

Ian Hio Cheng — nomeado, provisoriamente, técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, área de administração pública, do 
quadro do pessoal destes Serviços, nos termos do artigo 
22.º, n.os 1 e 4, do ETAPM, em vigor.

Por despacho do director da Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos, de 22 de Fevereiro de 2023:

Chong Kuok Wai — renovado o contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 4, da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 2 de Abril de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 23 
de Fevereiro de 2023. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Proc. Falência n.º CV2-22-0007-CFI 2.º Juízo Cível

Requerente: WSP (Asia) Limited

, com sede em Macau, na Avenida da Praia Grande, 
n.º 759, 3.º andar.

Requerida: Companhia de Engenharia de Gestão Parsons 
Brinckerhoff Limitada 栢 , com sede 
em Macau, na Avenida da Praia Grande, 409, China Law Buil-
ding, 20.º andar A.

Faz-se saber que nos autos acima indicados, foi, por sentença 
de 20 de Fevereiro de 2023 declarada em estado de falência a 
requerida Companhia de Engenharia de Gestão Parsons Brin-
ckerhoff Limitada 栢 , com sede em Macau, 
na Avenida da Praia Grande, 409, China Law Building, 20.º 
andar A, tendo sido fixado em 60 (sessenta) dias, contados 
da publicação do anúncio a que se refere o artigo 1089.º do 
C.P.C.M. de 1999.º, no Boletim Oficial da RAEM, o prazo para 
os credores reclamarem os seus créditos. 

Tribunal Judicial de Base, aos 23 de Fevereiro de 2023.

O Juiz, Chong Chi Wai.

O escrivão judicial especialista, Sou Wai Hong.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Aviso

Despacho n.º 1/CGP/2023

Nos termos do n.º 3 do Despacho do Procurador n.º 11/2019, 
determino:

1. É alterado o pessoal, constante do anexo I do Despacho 
n.º 1/CGP/2020, mediante o qual subdeleguei determinadas 
competências;

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

初 級 法 院

公 告

 CV2-22-0007-CFI  

W S P  ( A s i a ) 

Limited 759 3

栢 C o m p a n h i a  d e 

Engenharia de Gestão Parsons Brinckerhoff Limitada

409 20 A

栢 Companhia de 

Engenharia de Gestão Parsons Brinckerhoff Limitada

409 20 A

1089

 

 

 $1,541.00

檢 察 長 辦 公 室

通 告

1/CGP/2023

11/2019

1/CGP/2020

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

附表一

1/CGP/2020

姓名 職務

  

  

  

8

1

 $2,164.00

Gabinete do Procurador, aos 24 de Fevereiro de 2023.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

––––––––––

ANEXO I

Sobre a direcção, chefias e chefias funcionais referidas no 
n.º 2 do Despacho n.º 1/CGP/2020

Nome Cargo

Manuel Machado 
da Silva

Secretário Judicial

Leong In Leng Secretária Judicial-Adjunta

Chan Heng Fong Secretária Judicial-Adjunta 

Ngai Lap Man Chefe da Divisão de Informática do 
Departamento de Apoio, substituto

Fong Iat Cheong Escrivão de Direito, substituto, do Serviço 
do Ministério Público junto do Tribunal 

Judicial de Base

Si Hak Sam Escrivão de Direito, substituto, da 8.ª 
Secção do Serviço de Acção Penal do 

Ministério Público

Choi Weng Lon Escrivão de Direito, substituto, da 1.ª 
Secção do Serviço de Acção Penal do 

Ministério Público

(Custo desta publicação $ 2 164,00)
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2023 年 1 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Janeiro de 2023
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Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 20 de Fevereiro de 2023.

A Conservadora, Liang Tsai I.

 $268,939.00
(Custo desta publicação $ 268 939,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncio

Concurso Público n.º 001/DGF/2023

Arrendamento da Área de Congelados do Edifício do Novo 

Mercado Abastecedor de Macau

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais do IAM, tomada na 
sessão de 17 de Fevereiro de 2023, se acha aberto o concurso 
público para o Arrendamento da Área de Congelados no 7.º 
andar do Edifício do Novo Mercado Abastecedor de Macau, 
sito na Avenida do Parque Industrial e Rua Nova do Parque 
Industrial.

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

市 政 署

公 告

 001/DGF/2023

7

163

http://www.iam.gov.mo
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B $58,000.00

冷凍空間名稱 投標底價

B
($29,000.00)

6

6

 

 $3,082.00

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 20 de Março de 2023. Os concorrentes ou seus represen-
tantes devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo 
de Expediente e Arquivo do IAM. A caução provisória pode 
ser prestada em numerário ou garantia bancária. Caso seja em 
numerário, a prestação da caução deve ser efectuada na Tesou-
raria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou no Banco 
da China, juntamente com a guia de depósito (em triplicado), 
havendo ainda que entregar a referida guia na Tesouraria da 
Divisão de Assuntos Financeiros do Instituto, após a prestação 
da caução, para efeitos de levantamento do respectivo recibo 
oficial. Caso seja sob a forma de garantia bancária, a prestação 
da caução deve ser, obrigatoriamente, efectuada na Tesouraria 
da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM. As despesas 
resultantes da prestação de cauções constituem encargos do 
concorrente. O valor da caução provisória é o seguinte:

Área de congelados B – $ 58 000,00 (cinquenta e oito mil pa-
tacas);

O preço-base do concurso, fixado na renda mensal para a 
zona acima referida, é o seguinte:

Nome da área de congelados Preço-base do concurso

B
$ 29 000,00 

(Vinte e nove mil patacas)

O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de 
Formação do IAM (sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
China Plaza, 6.º andar), pelas 10,00 horas do dia 21 de Março 
de 2023.

O IAM organizará uma sessão pública de esclarecimento no 
Centro de Formação do IAM (sito na Avenida da Praia Grande, 
Edifício China Plaza, 6.º andar), pelas 10,00 horas do dia 7 de 
Março de 2023, e uma visita ao local no mesmo dia.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 20 de Fevereiro 

de 2023.

O Administrador do Conselho de Administração, Lam Sio Un.

(Custo desta publicação $ 3 082,00)
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經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/196415

[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 : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196417

[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 : 35

[511]  Serviços : 

T



N.º 9 — 1-3-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2217

T

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199860

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

[730]  Requerente : Adevaya Pty Ltd

  Endereço : 903/50 Clarence Street Sydney NSW 

2000 Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Lápis para os olhos; máscara [rímel]; 

cosméticos sob a forma de sombra para os olhos; leite 

de limpeza para uso cosmético; glosses para os lábios; 

delineadores para lábios; lápis para as sobrancelhas; 

águas de toilette; batons para os lábios; bálsamos para 

os lábios [não medicinais]; preparações para refrescar 

o hálito para a higiene pessoal; champôs; produtos de 

limpeza para fins de higiene íntima, não medicados; 

produtos para lavar o rosto [cosméticos]; óleo para o 

corpo; óleos para fins de limpeza; preparações de aloé 

vera para fins cosméticos; preparações cosméticas 

adelgaçantes; leites corporais; banho de espuma; sabão 

para o banho; sabão para o duche; sabão para a barba; 

sabões de toilette não medicinais; sabões de lavar 

roupa; sabões faciais; sabões desodorizantes; sabões 

cosméticos; sabonetes; sabões para o corpo; tónicos 

para a pele; delineadores para lábios; preparações 

cosméticas para a limpeza da pele; protector solar; 

preparações não-medicadas de protecção solar; 

preparações cosméticas para uso em dar um efeito 
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bronzeador; preparações cosméticas adaptadas para o 

bronzeamento solar; óleos para perfumes e essências; 

sabões perfumados; desodorizantes perfumados para 

uso pessoal; saquetas com fragrâncias; preparações de 

colagénio para fins cosméticos; removedores de verniz 

para as unhas; vernizes para as unhas; bases para a 

pele; preparações para a base (cosméticos); hidratantes 

corporais; géis para uso no corpo (cosméticos); géis 

de massagem, não sendo para uso médico; géis de 

massagem, excepto para fins médicos; preparações 

cosméticas para cuidados da pele; óleos para hidratar 

a pele após banhos de sol; hidratantes para depois 

da exposição ao sol; pó de maqui lhagem; leites 

desmaquilhantes; bases de maquilhagem; sombra para 

os olhos; lápis de sombra para os olhos; delineador 

líquido para os olhos; cosméticos de cor para os olhos; 

produtos para refrescar a pele; cremes de massagem, 

não medic inais; cremes de d ia (não medic inais); 

cremes para o branqueamento da pele; cremes de 

base para o rosto; cremes anti-envelhecimento, não 

medicinais; cremes não medicinais  para o corpo; 

c remes não med ic i na i s pa ra o s láb io s; c remes 

não medicinais para esfoliação facial; cremes não 

medicinais para o rosto; cremes não medicinais para 

os olhos; cremes não medicinais para acalmar a pele; 

cremes não medicinais para suavizar a pele; cremes 

não medicinais para a protecção da pele; cremes não 

medicinais para clarear a pele; cremes não medicinais 

para hidratação da pele; cremes não medicinais para 

hidratar a pele; cremes não medicinais para aplicação 

após exposição ao sol; óleos essenciais para uso 

pessoal; óleos essenciais para fins cosméticos; óleos 

essenciais para uso em aromaterapia; preparações de 

perfumaria não medicinais; condicionadores para o 

cabelo; tinturas para os cabelos; espuma para o cabelo; 

loções para pentear o cabelo; condicionadores para o 

cabelo; champôs para o cabelo; óleos essenciais para 

a produção de perfumes; pulverizadores aromáticos 

para interiores; pulverizadores de óleo para o corpo; 

folhas de máscaras para fins cosméticos; máscaras de 

gel para os olhos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/199862

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

[730]  Requerente : Adevaya Pty Ltd

  Endereço : 903/50 Clarence Street Sydney NSW 

2000 Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Procedimento administrativo de ordens 

de compra; administração de empresas; administração 

de negóc ios c omerc ia i s; ser v iç os de venda por 

grosso de preparações farmacêuticas, veterinárias e 

higiénicas e provisões médicas; serviços de grupos 

de pressão comercial; gestão de negócios comerciais; 

serviços de gestão de projetos comerciais; serviços 

de gestão de dados; gestão de pessoal; assessoria de 

gestão em negócios de empresas; contabilidade de 

gestão; gestão de negócios comerciais de uma empresa 

de venda a retalho para terceiros; serviços de lojas 

venda a retalho; execução de estudos de marketing; 

estudos de mercado; pesquisa de mercado; serviços 

de agências de exportação-importação; serviços de 

agências de importação-exportação; consultadoria de 

administração de empresas; serviços de consultadoria 

empresarial relacionados com franchising; assistência 

empresarial relacionada com franchising; realização 

de fei ra s c omerc ia i s; ser v iç os de prestaç ão de 

informações sobre o comércio externo assessoria 

de negócios comerciais relacionada com marketing; 

promoção dos interesses comerciais e comerciais 

dos prof issionais fornecidos por uma associação 

aos seus membros; organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; promoção de feiras com fins 

comerciais; marketing promocional; promoção de 

negócios comerciais; serviços de câmara de comércio 

para promoção do comércio; serviços da câmara de 

comércio para a promoção de transacções; serviços 

de promoção de exportações; serviços promocionais; 

serviços de promoção comercial; gestão promocional 

de personalidades do desporto; gestão promocional 

de celebridades; demonstração de produtos com fins 

publicitários; serviços de consultoria em matéria de 

promoção de vendas; serviços de consultadoria de 

negócios comerciais relacionados com a promoção 

de campanhas de angariação de fundos; análises de 

publicidade; publicitários em painéis eletrónicos; 

anúncios classi f icados; d istr ibuição de mater ia l 

publ i c i t á r io [fo l heto s, pro sp e c to s, i mpre s so s, 

amostras]; serviços de publicidade electrónica; serviços 

de publ ic idade gráf ica; a luguer de equipamento 
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publ ic i t á r io; a lug uer de mater ia l publ ic itár io; 

publicidade de exterior [letreiros, outdoors]; serviços 

publicitários através de PPC (pay-perclick); produção 

de f i l mes publ ic itá r ios; produção de mater ia i s 

publ ic itá r ios v i sua i s; publ ic idade rad iofón ica; 

publicidade para recrutamento de pessoal; aluguer de 

materiais publicitários; publicidade com mecanismos 

de resposta direta; publicidade televisiva; actualização 

d e m a t e r i a l p u b l i c i t á r i o; r e d a ç ã o d e t e x t o s 

publicitários; aluguer de painéis publicitários; agências 

de publicidade; serviços de agências de publicidade; 

recolha de informação relacionada com publicidade; 

compilação de anúncios publicitários para utilização 

como páginas da web na internet; compilação de 

índices de in formações para f ins comerc ia is ou 

publ ic itár ios; d i fusão de anúncios publ ic itár ios; 

a lug uer de supor tes publ ic it á r ios; ser v iç os de 

informação relacionados com publicidade; organização 

de exposições com fins comerciais ou de publicidade; 

colocação de publicidade; serviços de planeamento 

para publicidade; preparação de anúncios; serviços 

de publ ic idade na imprensa; a luguer de espaços 

publicitários; serviços de investigação relacionados 

com publicidade; redação de argumentos para fins 

publicitários; produção de cassetes de vídeo para 

filmes publicitários; indexação de websites para fins 

comerciais ou publicitários; serviços de publicidade 

de emprego; distribuição de materiais publicitários; 

organização de exposições ou feiras comerciais para 

fins comerciais ou publicitários, sendo os serviços de 

gestão de eventos; serviços publicitários de negócios 

relacionados com franchising; produção de material 

publ icitár io; a luguer de espaços publ icitár ios na 

internet; consultadoria relacionada com publicidade; 

consultoria relacionada a estratégias de comunicação 

publicitária; serviços de consultadoria relacionados 

com publ ic idade comercial; serviços de modelos 

para publicidade ou promoção de vendas; produção, 

organização e apresentação de desf i les de moda 

para fins publicitários ou promocionais; serviços de 

publicidade e de promoção de vendas; preparação 

de mater ia l publ ic itár io; publ ic idade directa no 

mercado; marketing direto; serviços de consultoria 

de marketing; serviços de agências de marketing; 

serviços de consultadoria de empresas relacionados 

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

marketing de produtos; marketing direccionado para 

alvos específicos; serviços de marketing telefónico; 

elaboração de per f is de consumidores para f ins 

comerciais ou marketing; recolha de informação 

comercial; fornecimento de informação em relação 

à ad m i n ist ração de empresas; for nec i mento de 

informações comerciais; atualização e manutenção de 

informação em registos; serviços de consultadoria em 

matéria de recrutamento para empresas; preparação 

de facturas; contabilidade; gestão da contabilidade 

de negócios; serviços de contabilidade; consultoria 

em matéria de elaboração de declarações f iscais; 

serviços de exposição de mercadorias; apresentação 

de produtos em qualquer meio de comunicação para 

fins de venda a retalho; serviços de venda a retalho de 

preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas 

e provisões médicas; fornecimento de informações 

comerciais através de um website; optimização de 

tráfego de websites; serviços de venda a retalho 

on-line; fornecimento de informação, incluindo on-line, 

sobre publicidade, gestão e administração de empresas 

e funções de escritório; disponibilização de um espaço 

de mercado online para compradores e vendedores 

de produtos e serviços; promoção on-line em rede 

informática; publicidade on-line em rede informática; 

s er v i ç o s d e p ro c e s s a ment o d e d a d o s o n-l i ne; 

compilação e fornecimento de directórios comerciais 

on-line.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201078

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

[730]  Requerente : 

 Kar Long Trading Company Limited

  Endereço : 174 15 B

(B-1) 

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/201317

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

[730]  Requerente : UNITED PARCEL SERVICE 

OF AMERICA, INC.

  Endereço : 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, 

Georgia 30328, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de software como serviço 

[saas] apresentando um conjunto integrado não 

descarregável de software de comércio electrónico 

para optimização de encomendas, visibilidade e gestão 

da cadeia de abastecimento, e visibilidade e gestão 

logísticas, de expedições e de entregas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201318

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

[730]  Requerente : Ludovico Martelli S.p.A.

  E nd ere ç o : V i a Faent i n a, 169/12, F ie s o le 

(Firenze), Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Escovas interdentárias para limpar os 

dentes; �o dental; escovas de dentes; kits de saúde oral 

com escovas de dentes e �o dental.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/201514

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

[730]  Requerente : FERRERO S.P.A.

  Endereço : Piazzale Pietro Ferrero, 1 I-12051 

Alba, Cuneo Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pastelaria e confeitaria, chocolate 

e confeitar ia de chocolate, pra l inés [bombons], 

rebuçados, biscoitos [bolachas].

[554]  Marca : 

[571]  Descrição da marca : Caixa Tridimensional

[591]  Cores de marca : Branco; castanho; dourado.

[210]  N.º : N/201983

[220]  Data de pedido : 2022/09/30

[730]  R e q u e r e n t e  :  PA R F U M  F R A N C I S 

KURKDJIAN

  Endereço : 41 rue Etienne Marcel, 75001 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/30  França

N.º 22 4 857 108

[210]  N.º : N/202056

[220]  Data de pedido : 2022/10/06

[730]  Requerente : Aura Blockchain Consortium

  Endereço : Rue Baylon 2bis, 1227 Carouge, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/04/05  Su íça

N.º 04855/2022

[210]  N.º : N/202057

[220]  Data de pedido : 2022/10/06

[730]  Requerente : Aura Blockchain Consortium

  Endereço : Rue Baylon 2bis, 1227 Carouge, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

劵

N F T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/04/05  Su íça

N.º 04855/2022

[210]  N.º : N/202058

[220]  Data de pedido : 2022/10/06

[730]  Requerente : Aura Blockchain Consortium

  Endereço : Rue Baylon 2bis, 1227 Carouge, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/04/05  Su íça

N.º 04855/2022

[210]  N.º : N/202059

[220]  Data de pedido : 2022/10/06

[730]  Requerente : Aura Blockchain Consortium

  Endereço : Rue Baylon 2bis, 1227 Carouge, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/04/05  Su íça

N.º 04855/2022

[210]  N.º : N/202103

[220]  Data de pedido : 2022/10/06

[730]  Requerente : Formula One Licensing B.V.

  Endereço : Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/04/06 - -  

Benelux N.º 1462546

[210]  N.º : N/202104

[220]  Data de pedido : 2022/10/06

[730]  Requerente : Formula One Licensing B.V.

  Endereço : Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/04/06 - -  

Benelux N.º 1462546

[210]  N.º : N/202105

[220]  Data de pedido : 2022/10/06

[730]  Requerente : Formula One Licensing B.V.

  Endereço : Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serv iços : 3D 3D
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/04/06 - -  

Benelux N.º 1462546

[210]  N.º : N/202108

[220]  Data de pedido : 2022/10/06

[730]  Requerente : Formula One Licensing B.V.

  Endereço : Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/04/06 - -  

Benelux N.º 1462546

[210]  N.º : N/202228

[220]  Data de pedido : 2022/10/11

[730]  Requerente : MOKOSH DIDIUK SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

  Endereço : ul. Dolna 14 PL-05-152 Kazuń Nowy 

(PL)

  Nacionalidade :  Polaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202535

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

[730]  Requerente : Blygold International B.V.

  Endereço : Hoofdveste 12, 3992 DH Houten, The 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  P rodutos : P rodutos qu í m icos para uso na 

i ndú st r ia, c iênc ia, ag r ic u lt u ra, hor t i c u lt u ra e 

s i lv icu ltura; produtos qu ímicos industr ia i s, em 

part icular em permutadores térmicos, para usar 

em processos de revestimento de cromato a fim de 

prevenir corrosão; cromatos; produtos químicos 

destinados a processos de revestimento de cromato; 

composições e formulações químicas, todos contendo 

crómio, incluídas nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202544

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

[730]  Requerente : 

 DRIVETHROUGH GLOBAL E-COMMERCE CO., 

LTD.

  Endereço : 263 19

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/202598

[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 : 44

[511]  S er v iç o s : For ne c i mento de i n for m aç õ e s 

relac ionadas com medic ina, saúde e bem-estar, 

nomeadamente sobre produtos de consumo, sobre beleza, 

cuidados dos cabelos, cuidados de saúde, bem-estar, 

a lergias, nutr ição, gravidez, cuidados de bebés e 

cuidados infantis; serviços de informação médica no 

domínio de cuidados de saúde e bem-estar via um 

website.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87598

[210]  N.º : N/202607

[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 : 44

[511]  S er v iç o s : For ne c i mento de i n for m aç õ e s 

relac ionadas com medic ina, saúde e bem-estar, 

nomeadamente sobre produtos de consumo, sobre 

beleza, cuidados dos cabelos, cuidados de saúde, bem-estar, 

a lergias, nutr ição, gravidez, cuidados de bebés e 

cuidados infantis; serviços de informação médica no 

domínio de cuidados de saúde e bem-estar via um 

website.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87599

[210]  N.º : N/202616

[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 : 44

[511]  S er v iç o s : For ne c i mento de i n for m aç õ e s 

relac ionadas com medic ina, saúde e bem-estar, 

nomeadamente sobre produtos de consumo, sobre beleza, 

cuidados dos cabelos, cuidados de saúde, bem-estar, 

a lergias, nutr ição, gravidez, cuidados de bebés e 

cuidados infantis; serviços de informação médica no 

domínio de cuidados de saúde e bem-estar via um 

website.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87600

[210]  N.º : N/202625

[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 : 44

[511]  S er v iç o s : For ne c i mento de i n for m aç õ e s 

relac ionadas com medic ina, saúde e bem-estar, 

nomeadamente sobre produtos de consumo, sobre 

beleza, cuidados dos cabelos, cuidados de saúde, bem-estar, 

a lergias, nutr ição, gravidez, cuidados de bebés e 

cuidados infantis; serviços de informação médica no 

domínio de cuidados de saúde e bem-estar via um 

website.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87601

[210]  N.º : N/202634

[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 : 44

[511]  S er v iç o s : For ne c i mento de i n for m aç õ e s 

relac ionadas com medic ina, saúde e bem-estar, 

nomeadamente sobre produtos de consumo, sobre 

beleza, cuidados dos cabelos, cuidados de saúde, bem-estar, 

a lergias, nutr ição, gravidez, cuidados de bebés e 

cuidados infantis; serviços de informação médica no 

domínio de cuidados de saúde e bem-estar via um 

website.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Jamaica

N.º 87602

[210]  N.º : N/202803

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

[730]  Requerente : COSM ET IC CA R E A SI A 

LIMITED

  Endereço : Commerce House, Wickhams Cay 1, 

P.O, Box 3140, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; cosméticos; óleos essenciais; 

produtos para cuidados com a pele; preparações 

cosméticas para cuidados com a pele facial e do corpo; 

máscaras de beleza; leite de limpeza; preparações 

para eliminar o acne; preparações para eliminar as 

rugas; produtos cosméticos e preparações para o 

emagrecimento; produtos para depilação; dentífricos; 

cremes para uso cosmético; cremes para f ins de 

aclaramento de pele; loções para uso cosmético; kits 

de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202850

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

[730]  Re querent e : E n n i s more I nt er n at ion a l 

Management Limited

  Endereço : 70 Colombo Street, London, SE1 8DP 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  S er v iç o s : S er v iç o s de empre end i mento s 

imobi l iá r ios de a lojamento temporár io, hotéis, 

c o mplexo s t u r í s t i c o s, mot é i s, c a s i no s, c lub e s 

noturnos, bares, cafés, restaurantes; serv iços de 

empreendimentos imobi l iár ios de insta lações e 

estabelec imentos para rea l i zação de d iscursos, 

apresentações, conferências, concertos, discotecas, 

au l a s d e g i n á s t i c a s, au l a s d e ioga, ex ib i ç õ e s, 

receções, convenções, exposições, seminár ios e 

reuniões; serviços de empreendimentos imobiliários 

de instalações que fornecem alimentos e bebidas; 

c o n s t r u ç ã o d e a l o j a m e n t o, n o m e a d a m e n t e, 

empreendimentos imobil iár ios, especif icamente, 

r e p a r a ç ã o, r e m o d e l a ç ã o e n o v a c o n s t r u ç ã o; 

fornecimento de informação e comentários no domínio 

de desenvolvimento imobil iário para construção; 

seleção de sítios de bens imobiliários para construção; 

serviços de limpeza, reparação e manutenção de bens 

imobiliários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202851

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

[730]  Re querent e : E n n i s more I nt er n at ion a l 

Management Limited

  Endereço : 70 Colombo Street, London, SE1 8DP 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de divertimento sob a forma 

de apresentação de atuações musica is ao v ivo e 

concertos; serviços de divertimento, nomeadamente, 

serviços de clubes de comédia, clubes de dança e 

clubes noturnos; organização, produção e condução 

de discursos, apresentações, conferências, exibições, 

espetáculos e concer tos, todos nos domínios de 

entretenimento, nomeadamente, gastronomia, clubes 
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nocturnos, atrações locais e outros eventos sociais, 

recreat ivos e cu ltu ra i s; ser v iços de d i scotecas; 

for ne c i mento de au la s de g i ná s t ic a e de ioga, 

exploração de insta lações desport ivas; serv iços 

de ac adem ia despor t iva e g i ná s io; ser v iç os de 

treinadores pessoais; serviços de informação sobre 

entretenimento; fornecimento de insta lações de 

casino; serviços de cinema, nomeadamente, salas de 

cinema; fornecimento de informações relacionadas 

com educação e entretenimento, nomeadamente, 

fornecimento de listagens de informação relacionada 

com eventos, entreten i mento, recreação, la zer, 

desporto, artes, conferências, exibições, competições, 

concursos, carnavais, demonstrações, espetáculos, 

programas e atuações; publ icação de l ivros guia 

online, mapas, diretórios e l istagens para uso por 

viajantes, não passíveis de download; organização, 

gestão ou preparação de competições desportivas; 

serviços de karaoke; fornecimento de instalações 

para filmes, espetáculos, peças de teatro, música ou 

formação didática; espetáculos de música; organização 

de reservas de bilhetes para espetáculos, concertos 

e espetáculos; organização e direção de concertos; 

serviços de bilheteira [entretenimento]; reservas para 

espetáculos; serviços de salões de jogos; serviços de 

salão de baile; organização, direção e planeamento de 

seminários; organização e direção de eventos culturais; 

organização e direção de cerimónias de atribuição de 

prémios; serviços de disc jockey [dj].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202855

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

[730]  Re querent e : E n n i s more I nt er n at ion a l 

Management Limited

  Endereço : 70 Colombo Street, London, SE1 8DP 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  S er v iç o s : S er v iç o s de empre end i mento s 

imobi l iá r ios de a lojamento temporár io, hotéis, 

c o mplexo s t u r í s t i c o s, mot é i s, c a s i no s, c lub e s 

noturnos, bares, cafés, restaurantes; serv iços de 

empreendimentos imobi l iár ios de insta lações e 

estabelec imentos para rea l i zação de d iscursos, 

apresentações, conferências, concertos, discotecas, 

au l a s d e g i n á s t i c a s, au l a s d e ioga, ex ib i ç õ e s, 

receções, convenções, exposições, seminár ios e 

reuniões; serviços de empreendimentos imobiliários 

de instalações que fornecem alimentos e bebidas; 

c o n s t r u ç ã o d e a l o j a m e n t o, n o m e a d a m e n t e, 

empreendimentos imobil iár ios, especif icamente, 

r e p a r a ç ã o, r e m o d e l a ç ã o e n o v a c o n s t r u ç ã o; 

fornecimento de informação e comentários no domínio 

de desenvolvimento imobil iário para construção; 

seleção de sítios de bens imobiliários para construção; 

serviços de limpeza, reparação e manutenção de bens 

imobiliários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/202856

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

[730]  Re querent e : E n n i s more I nt er n at ion a l 

Management Limited

  Endereço : 70 Colombo Street, London, SE1 8DP 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de divertimento sob a forma 

de apresentação de atuações musica is ao v ivo e 

concertos; serviços de divertimento, nomeadamente, 

serviços de clubes de comédia, clubes de dança e 

clubes noturnos; organização, produção e condução 

de discursos, apresentações, conferências, exibições, 

espetáculos e concer tos, todos nos domínios de 

entretenimento, nomeadamente, gastronomia, clubes 

nocturnos, atrações locais e outros eventos sociais, 

recreat ivos e cu ltu ra i s; ser v iços de d i scotecas; 

for ne c i mento de au la s de g i ná s t i c a e de ioga, 

exploração de insta lações desport ivas; serv iços 

de ac adem ia despor t iva e g i ná s io; ser v iç os de 

treinadores pessoais; serviços de informação sobre 

entretenimento; fornecimento de insta lações de 

casino; serviços de cinema, nomeadamente, salas de 

cinema; fornecimento de informações relacionadas 

com educação e entretenimento, nomeadamente, 

fornecimento de listagens de informação relacionada 

com eventos, entreten i mento, recreação, la zer, 

desporto, artes, conferências, exibições, competições, 

concursos, carnavais, demonstrações, espetáculos, 

programas e atuações; publ icação de l ivros guia 
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online, mapas, diretórios e l istagens para uso por 

viajantes, não passíveis de download; organização, 

gestão ou preparação de competições desportivas; 

serviços de karaoke; fornecimento de instalações 

para filmes, espetáculos, peças de teatro, música ou 

formação didática; espetáculos de música; organização 

de reservas de bilhetes para espetáculos, concertos 

e espetáculos; organização e direção de concertos; 

serviços de bilheteira [entretenimento]; reservas para 

espetáculos; serviços de salões de jogos; serviços de 

salão de baile; organização, direção e planeamento de 

seminários; organização e direção de eventos culturais; 

organização e direção de cerimónias de atribuição de 

prémios; serviços de disc jockey [dj].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203024

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : Happy Socks AB

  Endereço : Karlavägen 102, SE-11526 Stockholm, 

Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Roupas para animais de estimação; 

meias para animais; collants ou coulãs, para animais; 

ferraduras e sapatos para animais; sacos; sacos de mão; 

sacos de viagem; sacos para compras; porta-fatos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/05/06  Un i ão 

Europeia N.º 018699254

[210]  N.º : N/203025

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : Happy Socks AB

  Endereço : Karlavägen 102, SE-11526 Stockholm, 

Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Toalhas de mão; lençóis de banho; 

produtos têxteis e substitutos para produtos têxteis; 

tecidos; panos; tecidos para decoração de interiores; 

tecidos para revestimento; lenços de bolso em matérias 

têxteis; panos de limpeza; artigos têxteis domésticos 

feitos em materiais não tecidos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/05/06  Un i ão 

Europeia N.º 018699254

[210]  N.º : N/203027

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : Happy Socks AB

  Endereço : Karlavägen 102, SE-11526 Stockholm, 

Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Roupas para animais de estimação; 

meias para animais; collants ou coulãs, para animais; 

ferraduras e sapatos para animais; sacos; sacos de mão; 

sacos de viagem; sacos para compras; porta-fatos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/05/06  Un i ão 

Europeia N.º 018699263

[210]  N.º : N/203028

[220]  Data de pedido : 2022/11/04

[730]  Requerente : Happy Socks AB

  Endereço : Karlavägen 102, SE-11526 Stockholm, 

Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Toalhas de mão; lençóis de banho; 

produtos têxteis e substitutos para produtos têxteis; 

tecidos; panos; tecidos para decoração de interiores; 

tecidos para revestimento; lenços de bolso em matérias 

têxteis; panos de limpeza; artigos têxteis domésticos 

feitos em materiais não tecidos.

[540]  Marca : 
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[300]  P r ior id ade : 2022/05/06  Un i ão 

Europeia N.º 018699263

[210]  N.º : N/203271

[220]  Data de pedido : 2022/11/08

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203272

[220]  Data de pedido : 2022/11/08

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203273

[220]  Data de pedido : 2022/11/08

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203274

[220]  Data de pedido : 2022/11/08

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203275

[220]  Data de pedido : 2022/11/08

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/203276

[220]  Data de pedido : 2022/11/08

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/203329

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : Orchard Manufacturing Co Pty 

Ltd

  Endereço : 37 Enter pr ise Dr ive, Row vi l le, 

Victoria, 3178, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Substâncias dietéticas, preparações, 

a l imentos e bebidas, todos adaptados para uso 

medicinal; preparações e substâncias medicinais, 

preparações e substâncias farmacêuticas, preparações 

e substâncias laxativas, preparações médicas para 

a obstipação, suplementos dietéticos, evacuantes, 

laxativos e purgativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203330

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : Orchard Manufacturing Co Pty 

Ltd

  Endereço : 37 Enter pr ise Dr ive, Row vi l le, 

Victoria, 3178, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Frutas e legumes secos e cozinhados, 

barras a l imentares à base de f rutas e à base de 

legumes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203331

[220]  Data de pedido : 2022/11/10

[730]  Requerente : Orchard Manufacturing Co Pty 

Ltd

  Endereço : 37 Enter pr ise Dr ive, Row vi l le, 

Victoria, 3178, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Arroz; talharim (massas com ovos); 

gelados (sorvetes); barras alimentares contendo frutas 

secas ou frutos de casca rija ou cereais ou misturas 

de frutas, frutos de casca rija ou cereais (confeitaria); 

a romat i z a nte s pa ra a l i mento s; e s sênc ia s pa ra 

alimentos (exceto essências etéreas e óleos essenciais); 

açúcar glaseado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203582

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[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; disposit ivos de comunicação sem 

fios para transmissão de voz, dados, imagens, áudio, 

vídeo, e conteúdo multimédia; periféricos adaptados 

para uso com computadores; câmaras fotográficas; 

leitores e g ravadores d ig ita i s de áud io e v ídeo; 

colunas alto-falantes; amplificadores e receptores 

de áudio; televisões; televisores e ecrãs de televisão; 

transmissores e receptores de rádio; aparelhos de 

controlo remoto para controla r computadores, 

altifalantes, televisões, sistemas teatrais domésticos, 

e sistemas de entretenimento; termóstatos; aparelhos 
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para regu lar o ca lor; d isposit ivos e s i stemas de 

monitores, e controles para ares condic ionados, 

aquecimento, e venti lação; aparelhos de controle 

da electricidade; tomadas elétricas; interruptores 

eléctricos e electrónicos; alarmes, sensores de alarme 

e sistemas de monitorização de alarmes; detectores 

de f u mo e monóx ido de ca rbono; fechadu ras e 

ferrolhos eléctr icos e electrónicos para portas e 

janelas; controles eléctricos e electrónicos para portas 

de garagem; sistemas de segurança e de vigilância 

residencial.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, amarelo e preto.

[300]  P r i o r i d a d e  :  2 0 2 2 / 0 5 / 18  

Listenstaine N.º 2022-354

[210]  N.º : N/203583

[220]  Data de pedido : 2022/11/18

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  P r o d u t o s : A p a r e l h o s p a r a i l u m i n a ç ã o, 

aquec i mento, a r refec i mento, a r c ond ic ionado, 

humidificação, ventilação, cozinhar, refrigeração, 

lavagem, secagem, canalização, fornecimento de água, 

e fins sanitários; lâmpadas, luminárias eléctricas, 

e lâmpadas; aquecedores, a res condic ionados e 

ventoinhas eléctricas; pias lava-loiças, e peças para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, amarelo e preto.

[300]  P r i o r i d a d e  :  2 0 2 2 / 0 5 / 18  

Listenstaine N.º 2022-354

[210]  N.º : N/203591

[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 : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203593

[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 : 25

[511]  Produtos : Ｔ

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/203639

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Gemological Institute of America, 

Inc.

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

California 92008 (USA)

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro duto s : I n s t r u mento s c ient í f i c o s pa ra 

v i s u a l i z a ç ã o e a n á l i s e d e g e m a s p r e c i o s a s , 

nomeadamente, microscópios, câmaras e lupas; 

i n s t r u ment o s c ient í f i c o s p a r a v i s u a l i z a ç ão e 

a n á l i s e d e m á qu i n a s p a r a g r ava ç ão a l a s er e 

c a ra c t er í s t i c a s de gem a s pre c io s a s, pa ra f i n s 

de c ompa ração, nomeada mente, m ic rosc ópios, 

câmaras, e lupas; dispositivos de visualização sob a 

forma de microscópios, câmaras e lupas adaptados 

especialmente para uso com telefones inteligentes, 

computadores tablet e computadores para capturar 
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u m a i m a gem d e u m a p e d r a pre c io s a a f i m d e 

analisar e verificar a pedra preciosa ou a gravação 

ou características na pedra preciosa; software de 

computador descarregável para aceder e pesquisar 

bases de dados onl ine de classi f icação de pedra 

preciosa através de captura de imagens; software 

de reconhecimento de caracteres, nomeadamente, 

sof tware descarregável para reconhecimento de 

caracteres óticos; software de reconhecimento de 

imagens, nomeadamente, software descarregável para 

reconhecimento de imagens; software descarregável 

utilizando uma câmara para identificar imagens a 

fim de fornecer informação relativas às imagens, em 

particular para identificação de gravações de pedras 

preciosas ou características contidas na imagem, e para 

pesquisar bases de dados e relatórios de classificação 

de pedra preciosa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/11/17  Estados Unidos 

da América N.º 97/681,825

[210]  N.º : N/203640

[220]  Data de pedido : 2022/11/21

[730]  Requerente : Gemological Institute of America, 

Inc.

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

California 92008 (USA)

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Extração e recuperação de informação 

e dados por meio de redes informáticas globais através 

da utilização de modelos de inteligência artificial, 

nomeadamente, fornecendo serviços personalizados 

de pesquisa informática na natureza de pesquisa e 

recuperação de informação a pedido específico do 

cliente através de redes informáticas globais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/11/17  Estados Unidos 

da América N.º 97/681,825

[210]  N.º : N/203695

[220]  Data de pedido : 2022/11/23

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Peles de animais, imitações de couro, 

sacos, sacos de mão, sacos de viagem, mochilas [com 

duas alças], sacos de t iracolo, sacos de desporto, 

bolsas de cintura, bolsas (sacos de mão para a noite), 

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

bolsas, porta-cartões (marroquinaria), estojos para 

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

sacos destinados a conter produtos sanitários (vazios), 

etiquetas para bagagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/27  França

N.º 224880237

[210]  N.º : N/203805

[220]  Data de pedido : 2022/11/25

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes, produtos de perfumaria, 

águas de toi lette, águas perfumadas, sabão para 

u s o c o s m ét i c o, ge l e s p a r a o du c he, c h a m p ô s, 

loções cosméticas para o cabelo, loções cosméticas 

para o corpo, cosmét icos, c remes para o corpo, 

desodorizantes para uso pessoal [perfumaria].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/08  França

N.º 224883254

[210]  N.º : N/203834

[220]  Data de pedido : 2022/11/28

[730]  Requerente : PETRUS

  Endereço : 10 Avenue de la Grande Armée - 

75017 Paris - France

  Nacionalidade :  Francesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinhos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204007

[220]  Data de pedido : 2022/12/02

[730]  Requerente : Toys R Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Telescópios; microscópios; binóculos; 

partes e peças dos supracitados produtos na Classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204008

[220]  Data de pedido : 2022/12/02

[730]  Requerente : Toys R Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos, jogos e artigos de brincar; 

telescópios, binóculos e microscópios de brincar; 

partes e peças dos supracitados produtos na Classe 28.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204011

[220]  Data de pedido : 2022/12/02

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Sof tware in formát ico; sof tware 

informático para fornecer informação meteorológica e 

sobre o tempo; software informático relacionado com 

áreas do tempo e meteorologia para fornecer previsões 

meteorológicas, condições meteorológicas e sobre o 

tempo, e informação e notificações meteorológicas e 

sobre o tempo; software para fornecer dados sobre a 

qualidade do ar; software para fornecer dados sobre 

poluição atmosférica e pólen em tempo real, com base 

na localização.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/02  Jamaica

N.º 86644

[210]  N.º : N/204012

[220]  Data de pedido : 2022/12/02

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de informação meteorológica; 

fornecimento de informação sobre o tempo; serviços 

de in formação meteorológ ica; fornec imento de 

informação meteorológica; serviços de provedor de 

aplicação com software de interface de programação 

de aplicação (API); serviços de provedor de aplicação 

c om sof t wa re de i nter fac e de prog ra maç ão de 

aplicação (API) para transmissão de texto, dados e 

imagens por redes de comunicação sem fios e pela 

Internet; serv iços de fornecimento de conteúdo 

meteorológico e sobre o tempo para integração em 

aplicações de software e dispositivos de computação 

e comunicação com software; serviços de informação, 

aconselhamento e consultoria relacionados com todos 

os serviços acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/02  Jamaica

N.º 86644

[210]  N.º : N/204013

[220]  Data de pedido : 2022/12/02
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[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software para o desenvolvimento 

de programas informáticos; software informático 

para utilização como interface de programação de 

aplicações (API) para a construção de aplicações de 

software; software para processamento, transmissão 

e exibição de texto, dados, imagens, áudio, conteúdo 

audiovisual e outros conteúdos multimedia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/06/03  Jamaica

N.º 86662

[210]  N.º : N/204046

[220]  Data de pedido : 2022/12/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39 43

14 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  (CMYK 39,0,7,0)

 (CMYK 100,47,22,82)

[210]  N.º : N/204047

[220]  Data de pedido : 2022/12/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39 43

14 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  (CMYK 39,0,7,0)

 (CMYK 100,47,22,82)

[210]  N.º : N/204070

[220]  Data de pedido : 2022/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 23 16H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204160

[220]  Data de pedido : 2022/12/07

[730]  Requerente : FitFlop Limited

  Endereço : T he Foundr y, 2 Smiths Square, 

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.
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/06/08  Japão

N.º 2022-065705

[210]  N.º : N/204161

[220]  Data de pedido : 2022/12/07

[730]  Requerente : FitFlop Limited

  Endereço : T he Foundr y, 2 Smiths Square, 

London, W6 8AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[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; utensílios e recipientes de cozinha, 

não incluindo aquecedores de água a gás para uso 

doméstico, placas de aquecimento não elétricas para 

uso doméstico, pias de cozinha incorporando bancadas 

de trabalho integradas para uso doméstico e pias de 

cozinha para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/06/08  Japão

N.º 2022-065705

[210]  N.º : N/204162

[220]  Data de pedido : 2022/12/07

[730]  Requerente : FitFlop Limited

  Endereço : T he Foundr y, 2 Smiths Square, 

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; têxteis, sem ser em tecido, para uso 

pessoal.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/06/08  Japão

N.º 2022-065705

[210]  N.º : N/204163

[220]  Data de pedido : 2022/12/07

[730]  Requerente : FitFlop Limited

  Endereço : T he Foundr y, 2 Smiths Square, 

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; vestuário de desporto.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/06/08  Japão

N.º 2022-065705

[210]  N.º : N/204164

[220]  Data de pedido : 2022/12/07

[730]  Requerente : FitFlop Limited

  Endereço : T he Foundr y, 2 Smiths Square, 

London, W6 8AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27



N.º 9 — 1-3-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2235

[511]  Produtos : Esteiras [tapetes]; esteiras; esteiras 

de ioga; revestimentos de pavimentos; tapeçarias 

murais que não sejam em matérias têxteis; tapetes de 

ginástica.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/06/08  Japão

N.º 2022-065705

[210]  N.º : N/204165

[220]  Data de pedido : 2022/12/07

[730]  Requerente : FitFlop Limited

  Endereço : T he Foundr y, 2 Smiths Square, 

London, W6 8AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[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, cobertores, 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 
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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 c ou ro, a r t igos de v iagem, ma las de v iagem, 

malas [trunks], sacos de viagem, chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol, benga las, sacos, ma las 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, 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; serviços publicitários e de 

publicidade; promoção de bens e serviços de terceiros 

através da administração de programas de incentivo 

de venda e promoção com cupões; gestão de negócios; 

fornecimento de informações sobre vendas comerciais.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/06/08  Japão

N.º 2022-065705

[210]  N.º : N/204169

[220]  Data de pedido : 2022/12/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10 608

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DV D OK USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204211

[220]  Data de pedido : 2022/12/09

[730]  Requerente : MTYPE 

 MTYPE DESIGN LTD.

  Endereço : 28 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/204212

[220]  Data de pedido : 2022/12/09

[730]  Requerente : MTYPE 

 MTYPE DESIGN LTD.

  Endereço : 28 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204219

[220]  Data de pedido : 2022/12/09

[730]  Requerente : Sequoia Capital Operations, LLC

  Endereço : 2800 Sand Hi l l Road, Su ite 101, 

Menlo Park, Ca l i forn ia 94025, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  S e r v i ç o s : S e r v i ç o s d e c a p i t a l d e r i s c o, 

nomeada mente, c onc essão de f i na nc ia mento a 

empresários e empresas emergentes e em fase de 

arranque; serviços de investimento em fundos de 

capital privado; serviços de investimento em fundos de 

cobertura.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204220

[220]  Data de pedido : 2022/12/09

[730]  Requerente : Sequoia Capital Operations, LLC

  Endereço : 2800 Sand Hi l l Road, Su ite 101, 

Menlo Park, Ca l i forn ia 94025, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Consultoria empresarial; consultadoria 

pa r a o p l a ne a mento d e negó c io s; s er v i ç o s d e 

consultador ia em matér ia de recrutamento para 

empresas; consultoria em marketing empresarial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204221

[220]  Data de pedido : 2022/12/09

[730]  Requerente : Sequoia Capital Operations, LLC

  Endereço : 2800 Sand Hi l l Road, Su ite 101, 

Menlo Park, Ca l i forn ia 94025, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de investimento em fundos de 

capital privado; gestão de fundos de investimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204222

[220]  Data de pedido : 2022/12/09

[730]  Requerente : Sequoia Capital Operations, LLC

  Endereço : 2800 Sand Hi l l Road, Su ite 101, 

Menlo Park, Ca l i forn ia 94025, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Consultoria empresarial; consultadoria 

em matér ia de aquisições e fusões de empresas; 

consultadoria para direção de negócios comerciais; 

consu ltador ia para o planeamento de negócios; 

consultoria em organização de negócios comerciais; 

consultoria de funcionamento de empresas; serviços 

de consultadoria em matéria de recrutamento para 

empresas; consultoria em marketing empresarial; 

serviços de consultoria empresarial, nomeadamente, 

ava l iação de pla nos de negóc ios empresa r ia i s; 

fornecimento de informações comerciais a empresários 

at ravés de redes de c omu n ic aç ão elet rón ic a e 

comunicação móvel; organização e condução de 

conferências comerciais para empresários para fins 

comerciais; fornecimento de informações online e 

conteúdo multimédia a empresários sob a forma de 

artigos, comentários, e apresentações informativas de 

áudio e vídeo, todos no domínio de negócios.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/204223

[220]  Data de pedido : 2022/12/09

[730]  Requerente : Sequoia Capital Operations, LLC

  Endereço : 2800 Sand Hi l l Road, Su ite 101, 

Menlo Park, Ca l i forn ia 94025, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  S e r v i ç o s : S e r v i ç o s d e c a p i t a l d e r i s c o, 

nomeada mente, c onc essão de f i na nc ia mento a 

empresários e empresas emergentes e em fase de 

arranque; serviços de investimento em fundos de 

capital privado; serviços de investimento em fundos de 

cobertura.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204224

[220]  Data de pedido : 2022/12/09

[730]  Requerente : Sequoia Capital Operations, LLC

  Endereço : 2800 Sand Hi l l Road, Su ite 101, 

Menlo Park, Ca l i forn ia 94025, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Fornecimento de um fórum online para 

discussão de questões de interesse dos empresários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204225

[220]  Data de pedido : 2022/12/09

[730]  Requerente : Sequoia Capital Operations, LLC

  Endereço : 2800 Sand Hi l l Road, Su ite 101, 

Menlo Park, Ca l i forn ia 94025, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização e direção de conferências 

educ ac iona i s pa ra empresá r io s; for ne c i mento 

de boletins informativos eletrónicos por correio 

eletrónico no domínio de notícias de empresa e de 

investimentos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204226

[220]  Data de pedido : 2022/12/09

[730]  Requerente : Sequoia Capital Operations, LLC

  Endereço : 2800 Sand Hi l l Road, Su ite 101, 

Menlo Park, Ca l i forn ia 94025, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  S e r v i ç o s : C o n s u l t a d o r i a e m t e c n o l o g i a 

e i nve s t i g a ç ão n o s d o m í n io s d e h a rd wa re d e 

computador, software de computador, networking , 

telecomunicações, comércio eletrónico, distribuição 

de conteúdos, armazenamento e gestão de dados, e 

outsourcing .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204227

[220]  Data de pedido : 2022/12/09

[730]  Requerente : Sequoia Capital Operations, LLC

  Endereço : 2800 Sand Hi l l Road, Su ite 101, 

Menlo Park, Ca l i forn ia 94025, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  S e r v i ç o s : S e r v i ç o s d e c a p i t a l d e r i s c o, 

nomeada mente, c onc essão de f i na nc ia mento a 

empresários e empresas emergentes e em fase de 

arranque; serviços de investimento em fundos de 

capital privado; serviços de investimento em fundos de 

cobertura.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204306

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

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204307

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

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204308

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

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204309

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

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204316

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

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204317

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

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204318

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

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204319

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

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204320

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

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204321

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

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204322

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

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204323

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

[730]  Requerente : 

 QIU YUEJIN

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204369

[220]  Data de pedido : 2022/12/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

288 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204378

[220]  Data de pedido : 2022/12/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 5 26 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204382

[220]  Data de pedido : 2022/12/13

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s : P r e p a r a ç õ e s f a r m a c ê u t i c a s; 

preparações e substâncias medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204383

[220]  Data de pedido : 2022/12/13

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P r o d u t o s : P r e p a r a ç õ e s f a r m a c ê u t i c a s; 

preparações e substâncias medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204384

[220]  Data de pedido : 2022/12/13

[730]  Requerente : 
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 S h a n g h a i Z h i s h e n w e i I n f o r m a t i o n N e t w o r k 

Technology Co., Ltd.

  Endereço : 196 1

 Building 1, No.196, Yangtai Road, Baoshan District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204386

[220]  Data de pedido : 2022/12/13

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 9

[511]  P r o d u t o s  :  A p a r e l h o s  e  i n s t r u m e n t o s 

cientí f icos, náuticos, agrimensores, fotográf icos, 

cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de 

sinalização, de controlo (inspecção), salva-vidas e 

de ensino; aparelhos e instrumentos para condução, 

comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, 

t ransmissão ou reprodução de som ou imagens; 

suportes de registo magnético, discos para gravação; 

máquinas de venda automática e mecanismos para 

aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento e computadores 

p a r a p r o c e s s a m e nt o d e d a d o s; ex t i n t o r e s d e 

incêndio; aparelhos e instrumentos eléctricos; filmes 

impressos, discos laser, cassestes de áudio e / ou 

de vídeo, discos (registos sonoros); f itas e discos 

magnéticos, aparelhos de televisão; campainhas 

de por ta eléc t r icas; tempor i zadores eléc t r ic os 

(sem serem relógios de parede e de mesa e relógios 

de pulso); sensores eléctr icos de fumo; a larmes; 

aparelhos e instrumentos para gravação, transmissão, 

reprodução ou processamento de som, imagens ou 

dados; conteúdos de média gravados e descarregáveis, 

sof t wa re i n for m át ic o, c onteúdo s de mé d ia de 

armazenamento ou gravação digital ou analógica 

em bra nco; bater ias; ca r regadores de bater ias; 

calculadoras; computadores; impressoras para uso 

em computadores; aparelhos de processamento de 

dados; canetas electrónicas (canetas digitais); discos 

fonográficos; rádios; tocadores de discos (gira-discos); 

aparelhos de controlo remoto; aparelhos para a 

reprodução de som; aparelhos para a transmissão de 

som; telemóveis, e suas partes, peças e acessórios para 

os mesmos; capas e revestimentos para telemóveis; 

sacos, coberturas, recipientes, transportadores e 

suportes para telemóveis; auscultadores; almofadas 

pa ra orel ha s pa ra au s c u lt adore s; au r ic u la re s; 

auriculares e microfones ou alto-falantes (alta-vozes) 

para uso com telemóveis; agendas electrón icas; 

dispositivos de memória para computadores; software 

informático, descarregáveis; publicações electrónicas 

(descarregáveis); aplicações de software informático, 

descar regáveis; ícones express ivos (emot icons) 

descar regáveis para telemóveis; moldu ras para 

fotografias digitais; correias para telemóveis; suportes 

para telemóveis; coberturas para telefones inteligentes 

(smartphones); estojos para telefones inteligentes 

(smartphones); leitores multimédia portáteis; ficheiros 

de imagens descarregáveis; gráficos descarregáveis 

para telemóveis, ficheiros de música descarregáveis; 

dispositivos de protecção pessoal contra acidentes; kits 

de mãos livres para telefones; cabos USB; carregadores 

USB; unidades de disco amovível (USB flash drives); 

relógios inteligentes; altifalantes; partes e peças para 

os artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204387

[220]  Data de pedido : 2022/12/13

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : Publ ic idade; gestão de empresas; 

administração de empresas; serviços de escritório; 
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lojas de grandes armazéns de vendas a retalho em 

aparelhos eléctricos e electrónicos, electrodomésticos, 

aparelhos e instrumentos de áudio e visuais, aparelhos 

e instrumentos domésticos, aparelhos e instrumentos 

de automat i zação de esc r itór ios, i nst r u mentos 

musicais, instrumentos de contagem e medição de 

tempo, aparelhos e sistemas de iluminação, aparelhos 

eléctricos e electrónicos para automóveis, máquinas 

e máquinas-ferramentas, aparelhos para gravação, 

armazenamento, transmissão e reprodução de som, 

informações e dados, material impresso, mobiliário, 

pequenos uten s í l io s e rec ip ientes domést ic os, 

aparelhos e instrumentos de comunicação, máquinas 

de ca lcu lar, secadores de cabelo, massajadores, 

frisadores de cabelo, máquinas de l impeza facial, 

máquinas de barbear, e outros dispositivos de saúde e 

de beleza, acessórios e ferramentas periféricos para os 

produtos atrás mencionados; distribuição de folhetos 

promocionais; serviços de gestão e de consultadoria 

de pontos de vendas a retalho; serviços de vendas 

a retalho de supermercados; serviços de gestão de 

vendas; serviços de vendas a retalho (on-line), vendas 

por grosso (on-line), serviços de encomendas postais, 

por telefone, Internet e outros serviços de encomendas 

online computarizadas, serviços de vendas a retalho 

(on-l ine) e de d istr ibu ição (on-l ine); serv iços de 

compras electrónicas; serviços de venda a retalho e a 

grosso de produtos electrónicos e de telecomunicações, 

telemóveis, caixas, capas e acessórios para telemóveis, 

supor tes e por t adores pa ra telemóvei s, c abos, 

carregadores, baterias, auscultadores, auriculares, 

microfones; todos incluídos na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204455

[220]  Data de pedido : 2022/12/15

[730]  Requerente : Frederick Warne & Co Limited

  Endereço : 20 Vauxhall Bridge Road, London, 

SW1V2SA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Biberões, chupetas de alimentação 

para bebés, tetinas e válvulas de alimentação para 

biberões, limpadores de orelhas, anéis estimuladores 

da dentição, chocalhos com anéis de dentição para 

bebés, estetoscópios, termómetros médicos; bombas 

tira-leite; compressas para a barriga (compressas 

sob a forma de vestuário); cintos de maternidade; 

máscaras faciais terapêuticas; máscaras LED para fins 

terapêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204482

[220]  Data de pedido : 2022/12/16

[730]  Requerente : Sequoia Capital Operations, LLC

  Endereço : 2800 Sand Hi l l Road, Su ite 101, 

Menlo Park, Ca l i forn ia 94025, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Consultoria empresarial; consultadoria 

pa r a o p l a ne a mento d e negó c io s; s er v i ç o s d e 

consultador ia em matér ia de recrutamento para 

empresas; consultoria em marketing empresarial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204483

[220]  Data de pedido : 2022/12/16

[730]  Requerente : Sequoia Capital Operations, LLC

  Endereço : 2800 Sand Hi l l Road, Su ite 101, 

Menlo Park, Ca l i forn ia 94025, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  S e r v i ç o s : S e r v i ç o s d e c a p i t a l d e r i s c o, 

nomeada mente, c onc essão de f i na nc ia mento a 

empresários e empresas emergentes e em fase de 

arranque; serviços de investimento em fundos de 

capital privado; serviços de investimento em fundos de 

cobertura.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/204484

[220]  Data de pedido : 2022/12/16

[730]  Requerente : Sequoia Capital Operations, LLC

  Endereço : 2800 Sand Hi l l Road, Su ite 101, 

Menlo Park, Ca l i forn ia 94025, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Consultoria empresarial; consultadoria 

pa r a o p l a ne a mento d e negó c io s; s er v i ç o s d e 

consultador ia em matér ia de recrutamento para 

empresas; consultoria em marketing empresarial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204485

[220]  Data de pedido : 2022/12/16

[730]  Requerente : Sequoia Capital Operations, LLC

  Endereço : 2800 Sand Hi l l Road, Su ite 101, 

Menlo Park, Ca l i forn ia 94025, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  S e r v i ç o s : S e r v i ç o s d e c a p i t a l d e r i s c o, 

nomeada mente, c onc essão de f i na nc ia mento a 

empresários e empresas emergentes e em fase de 

arranque; serviços de investimento em fundos de 

capital privado; serviços de investimento em fundos de 

cobertura.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204486

[220]  Data de pedido : 2022/12/16

[730]  Requerente : COPEFRUT S.A.

  Endereço : Longitudinal Sur KM. 185, Curicó, 

Chile.

  Nacionalidade :  Chilena

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturas, 

hortícolas e florestais em bruto e não tratados; grãos 

e sementes em bruto e não tratados; frutos e legumes 

frescos, ervas frescas; plantas e flores naturais; bolbos, 

rebentos e sementes para plantação; animais vivos; 

alimentos e bebidas para animais; malte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204487

[220]  Data de pedido : 2022/12/16

[730]  Requerente : COPEFRUT S.A.

  Endereço : Longitudinal Sur KM. 185, Curicó, 

Chile.

  Nacionalidade :  Chilena

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de negócios; serviços de trabalhos 

administrativos (funções de escritório).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204491

[220]  Data de pedido : 2022/12/16

[730]  Requerente : PM-International AG

  Endere ç o : 15, Wä i s t roo s s 5445 S chengen 

Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para desmaquilhagem 

e preparações de maqui lhagem; cosméticos para 

o c or po; produto s de beleza; ó leo s e s senc ia i s; 

desodorizantes; geles para o duche; cremes cosméticos; 

creme para as mãos; loções para uso cosmético; 

cosméticos; produtos de toilette; óleos de toilette; 

óleos para uso cosmético; cremes, loções e géis para 

a higiene pessoal e facial; leites corporais; produtos 

cosméticos, incluindo preparações cosméticas líquidas 

para o cuidado da pele; preparações cosméticas para 

a limpeza do corpo e do rosto; geles de toilette; águas 

de toilette; máscaras de beleza; máscaras hidratantes; 

sabões; champôs; produtos para desembaraçar os 

cabelos; loções capilares; produtos para enxaguar os 

cabelos; protetores solares; preparações cosméticas 

para bronzear a pele; produtos bronzeadores para 

a pele; preparações de proteção solar (preparações 

c osmét icas pa ra bron zea r a pele); produtos de 
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proteção solar para serem ingeridos na forma líquida 

(preparações cosméticas); pasta de dentes; creme 

de barbear; produtos de per fumar ia; lápis para 

sobrancelhas; descolorantes para uso em cosmética; 

desodorizantes para uso pessoal [perfumaria]; tintas 

para cabelos; laca para o cabelo; batons para os lábios; 

preparações para os cuidados da boca, sem ser para 

uso médico; vernizes para as unhas; preparações para 

ba rbea r; sabão pa ra a ba rba; loções pós-ba rba 

[after-shave]; leites de toilette.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores azul e cinza, tal 

como representadas na figura.

[210]  N.º : N/204492

[220]  Data de pedido : 2022/12/16

[730]  Requerente : PM-International AG

  Endere ç o : 15, Wä i s t roo s s 5445 S chengen 

Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações de cuidados de saúde, 

adit ivos nutr ic ionais, nomeadamente v itaminas, 

minerais, ervas, fibras e proteínas, todos os produtos 

a t r á s re fer id o s s ob a fo r m a d e c o m p r i m id o s, 

cápsulas, em pó ou líquido; suplementos nutricionais; 

suplemento s d ietét i c o s e pro duto s d ietét i c o s; 

preparações para suplementos dietéticos à base de 

leite, preparações para suplementos dietéticos à base 

de proteínas, gorduras, ácidos gordos, com vitaminas, 

nutr ientes minerais, ol igoelementos adicionados 

aos mesmos, separadamente ou em combinação, em 

pó, como cápsulas, comprimidos ou líquido, todos 

os produtos atrás referidos não para uso medicinal; 

preparações para suplementos dietéticos à base de 

hidratos de carbono, fibras dietéticas, com vitaminas, 

nutrientes minerais, oligoelementos adicionais aos 

mesmos, separadamente ou em combinação, em 

pó, como cápsulas, comprimidos ou líquido; ervas 

medicinais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores azul e cinza, tal 

como representadas na figura.

[210]  N.º : N/204506

[220]  Data de pedido : 2022/12/16

[730]  Requerente : City Chain Company Limited

  Endereço : 27/F, Stelu x House, 698 P r i nc e 

Edward Road East, San Po Kong, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

grosso de metais preciosos e suas l igas e bens em 

metais preciosos ou revestidos com os mesmos, joias, 

relógios de pulso, relógios, relojoaria e instrumentos 

cronométricos (incluindo relógios de pulso e suas 

par tes), relóg ios intel igentes e relóg ios l igados, 

per i fér ic o s de c omput adores por t áte i s de u so 

pessoal e hardware informático vestível, dispositivos 

eletrónicos digitais para usar no corpo, pulseiras 

inteligentes, braceletes para relógios, pulseiras para 

relógios, vidros para relógios, acessórios, partes, 

periféricos e estojos para os produtos acima referidos 

e demonstração dos produtos com eles relacionados; 

serviços de lojas de venda a retalho e serviços de 

venda a retalho on-line de metais preciosos e suas 

ligas e bens em metais preciosos ou revestidos com os 

mesmos, joias, relógios de pulso, relógios, relojoaria 

e instrumentos cronométricos (incluindo relógios de 

pulso e suas partes), relógios inteligentes e relógios 

ligados, periféricos de computadores portáteis de uso 

pessoal e hardware informático vestível, dispositivos 

eletrónicos digitais para usar no corpo, pulseiras 

inteligentes, braceletes para relógios, pulseiras para 

relógios, vidros para relógios, acessórios, partes, 

periféricos e estojos para os produtos acima referidos 

e demonstração dos produtos com eles relacionados; 

serviços de publicidade, marketing e promocionais 

para os produtos acima referidos; todos incluídos 

na classe 35; serviços de publicidade e informação 

comercial fornecidos on-line a partir de uma base de 



2246    9   2023  3  1 

dados informática ou da Internet; serviços de compras 

on-line; serviços de retalho em centros comerciais pela 

Internet; todos incluídos na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204519

[220]  Data de pedido : 2022/12/19

[730]  Requerente : IVECO SPA

  Endereço : Via Puglia 35, Torino - Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204586

[220]  Data de pedido : 2022/12/21

[730]  Requerente : DIATTO INTERNATIONAL 

TRADEMARKS MARKETING LDA

  Endereço : Rua Dos Murcas, 88, Funcha l - 

Madeira, Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Carros; teleféricos; carros elétricos; 

carros de corrida motorizados; furgonetas (veículos); 

camiões (tratores); camionetas de ca ixa aber ta; 

camiões leves; autocarros; camionetas; locomotivas; 

locomotivas elétricas; ambulâncias; ascensores de 

montanha (para a prática de esqui); motos de neve; 

tratores; reboques (veículos); carrinhos de transporte; 

karts (go-carts); empilhadoras; carruagens ferroviárias; 

carrinhos de carga manuais; bicicletas; motocicletas; 

scooters com motor; navios; barcos; barcos à vela; 

ca noas; iates; ba rcos de t ravess ia; ba rcos-casa; 

scooters de água; hovercraf t; veícu los anf í bios; 

pára-choques para barcos; aviões; helicópteros; hidroplanos; 

pairadores (planadores); drones com câmaras; veículos 

terrestres; veículos de mobilidade; veículos guiados 

automaticamente; veículos todo-o-terreno; carrinhos 

de bebé; carrinhos de criança; capas para carrinhos de 

crianças (acessórios para carrinhos de crianças); pneus 

para automóveis; correntes antiderrapantes; motores 

para veículos terrestres; chassis para automóveis; 

carroçarias para automóveis; apoios de cabeça para 

bancos de automóveis; assentos para veículos; airbags 

para veículos; cadeiras de automóveis para crianças; 

alarmes antirroubo para veículos; coberturas ajustadas 

para veículos; suportes de bagagem para veículos; 

suportes de bagagens para veículos motorizados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204667

[220]  Data de pedido : 2022/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 558 4

1 902

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204668

[220]  Data de pedido : 2022/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 558 4

1 902
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204734

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : Runny Yolk CO., LTD.

  Endereço : 4F., No. 180, Ziqiang S. Rd., Luchang 

Vil., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204737

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : ICON BIOTECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 4F., No. 180, Ziqiang S. Rd., Luchang 

Vil., Zhubei City, Hsinchu County 30264, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204738

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : ICON BIOTECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 4F., No. 180, Ziqiang S. Rd., Luchang 

Vil., Zhubei City, Hsinchu County 30264, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204740

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : ICON BIOTECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 4F., No. 180, Ziqiang S. Rd., Luchang 

Vil., Zhubei City, Hsinchu County 30264, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204764

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 3-9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糉

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204775

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 9

[511]  P rodutos : Aparelhos e inst r umentos para 

registo, transmissão, reprodução ou processamento 

d e s o m, i m a gen s ou d a d o s; mé d i a g r ava d a s e 

descarregáveis, sof tware informático, gravações 

digitais ou analógicas em branco e armazenamento de 

média; computadores e dispositivos periféricos para 

computador; hardware e software para computador; 

programas de computador; aplicações de software 

(descarregáveis); aplicações móveis; aparelhos de 

processamento de dados; apl icação de sof tware 

informático para telemóveis, tabletes, computadores 

por tátei s e d i sposit ivos elect rón icos por tátei s; 

publicações electrónicas (descarregáveis); arquivos 

de áudio e / ou visuais descarregáveis; acessórios 

para telemóveis; disposit ivos de coleta de dados; 

sof tware para coleta, anál ise, armazenamento e 

compartilhamento de dados; software para pesquisa, 

acesso, navegação, localização, compilação, indexação, 

c o r r e l a ç ã o, n ave g a ç ã o, o b t e n ç ã o, d ow n l o a d, 

recebimento, codificação, decodificação, reprodução, 

armazenamento e / ou organização de texto, dados, 

imagens, gráficos, áudio e vídeo em nível global rede 

de computadores; software para o redireccionamento 

d e d a do s d e u m a r m a z en a mento d e d a do s ou 

associado a um computador ou servidor pessoal; 

sof tware para cr iação, elaboração, d istr ibuição, 

download, transmissão, recebimento, reprodução, 

edição, extração, codificação, decodificação, exibição, 

armazenamento e organização de texto, gráficos, 

imagens, áudio, v ídeo e conteúdo mult imédia e 

publicações eletrónicas (descarregáveis); software de 

sincronização de dados; software para formatação 

e conversão de conteúdo, texto, obras visuais, obras 

de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, 

arquivos, documentos e obras eletrônicas em um 

formato compatível com dispositivos eletrônicos 

e computadores portáteis; sof tware que permita 

o download e o acesso a conteúdo, tex to, obras 

visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras 

literárias, dados, arquivos, documentos e trabalhos 

eletrônicos sejam acessados em um computador ou 

outro dispositivo eletrônico portátil, software para 

download na natureza de apl icat ivo móvel para 

computadores ou outro dispositivo eletrônico portátil; 

sof tware de navegador da web para disposit ivos 

de comunicações móveis; sof tware que permita 

o download e o acesso a conteúdo, tex to, obras 

visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras 

literárias, dados, arquivos, documentos e trabalhos 

eletrônicos em um computador ou outro dispositivo 

eletrôn ico por tát i l, sof tware para download na 

natureza de apl icação móvel para computadores 

ou outro dispositivo eletrônico portáti l; software 

para transmissão, compartilhamento, recebimento, 

download, streaming, exibição e transferência de 

conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras 

aud iov isua is, obras l iterár ias, dados, a rqu ivos, 

documentos e obras eletrônicas via dispositivos e 

computadores eletrônicos portáteis e computadores 

e computadores globais e redes de comunicação; 

software para mensagens e comunicações online; 

aparelhos e instrumentos para comunicação de dados; 

aparelhos e dispositivos para leitura e processamento 

de dados armazenados; aparelhos e instrumentos para 

monitorizar redes de comunicação de dados; aparelhos 

para verificação de dados; hardware e software para 

gestão de bases de dados; programas de computador 

para acessar, navegar, e pesquisar bancos de dados 

online; centros de comunicação de dados; software 

de mineração de dados; aparelhos de segurança de 

dados; software EDP (processamento eletrônico de 

dados); publicação eletrônica (para descarregáveis) 

fornecida on-line a partir de banco de dados ou de 
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uma rede global de computadores; software para uso 

em conexão com gerenciamento e proteção contra 

fraudes; software para análise de dados, que utiliza 

sistemas de aprendizado de máquina e inteligência 

artificial; aparelhos de inteligência artificial; aparelhos 

de pagamento eletrónico; telefones celulares, telefones 

inteligentes, dispositivos eletrônicos digitais, fones 

de ouv ido, e suas peças e acessór ios; aparelhos 

e instrumentos de ident i f icação e autent icação 

biométrica; aparelhos e equipamentos criptográficos; 

software informático e software de aplicação móvel 

pa ra ut i l i zação com prog ra mas de f idel i zação, 

incentivo e recompensa do cliente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204777

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : Publ ic idade; gestão de empresas; 

administração de empresas; serviços de escritório; 

serviços de retalho de supermercado; serviços de 

retalho de lojas de departamento; serviços de venda 

por grosso; serviços de marketing; serviços de gestão e 

consultadoria de lojas de venda a retalho; serviços de 

gestão de vendas; serviços de vendas a retalho (on-line), 

vendas a grosso (on-line), encomendas por correio, 

telefone, internet e outras encomendas informatizadas 

on-line, serviços de vendas (on-line) e de distribuição 

(o n-l i n e); s e r v i ç o s d e c o m p r a s e l e c t r ó n i c a s; 

funcionamento e fornecimento de programas de 

fidelização, incentivo e recompensa para os clientes; 

serviços de publicidade, marketing e promocionais na 

internet; gestão empresarial e serviços de consultoria 

relacionados com o acima mencionado; os serviços 

acima referidos fornecidos através de vendas directas, 

telefone, internet e meios de telecomunicação; tudo 

incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204778

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 36

[511]  Ser v iç os : A ssu ntos f i na nc ei ros; a s su ntos 

monetários; informação financeira; análise financeira; 

serviços de cartões de crédito e cartões de débito; 

serviços de cartões de desconto; serviços de cartões 

de valor armazenado; emissão de fichas de valor em 

relação a esquemas de fidelização de clientes, serviços 

de aconselhamento f inanceiro e de consultor ia; 

emissão de car tões de f idel i zação para cl ientes 

(serviços f inanceiros), serviços de processamento 

de pagamentos relativos aos serviços supracitados; 

assessor ia e consu ltador ia relac ionados com os 

serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204779

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 38

[511]  S er v iç o s : S er v iç o s de te le c omu n ic aç õ e s 

relacionados com comércio electrónico; transmissão 

de informações relativas a compras online, serviços 

de retalho e grossista através de meios electrónicos; 

serv iços de transmissão electrónica onl ine para 

t r a n s a c ç õ e s d e p a g a m e nt o; fo r n e c i m e nt o d e 
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transmissão electrónica de cartão de crédito, cartão de 

valor armazenado e de débito e dados de pagamento 

de contas online através de uma rede informática 

global; transmissão eletrónica de dados; mensagens 

eletrónicas; serv iços de correio e de mensagens 

eletrónicos; t ransmissão de in formações para a 

realização de transacções em formato electrónico 

através da internet ou de outras redes de comunicações 

ou outros meios electrónicos (incluindo todos os 

dispositivos móveis ou sem fios); fornecimento de salas 

de chat, fóruns, linhas de chat e quadros de boletins 

electrónicos na internet; fornecimento de acesso a 

plataformas de internet; fornecimento de acesso a 

plataformas de comércio eletrónico na internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204780

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 39

[511]  S e r v i ç o s  :  T r a n s p o r t e s ;  e m b a l a g e m e 

armazenagem de mercadorias; serviços de entrega de 

alimentos; serviços de embalagem e armazenamento 

de alimentos; serviços de embalagem relacionados com 

alimentos e bebidas; serviços de entrega de alimentos 

e bebidas; serviços de assessoria relacionados com 

distribuição de produtos (transporte); fornecimento de 

transporte para distribuição de doações de alimentos 

e equipamentos; serviços de logísticas de transporte; 

detec ção de ca rga, mercador ias e c ontentores; 

embalagem de produtos semiacabados ou acabados para 

armazenamento; serviços de transportes, corretagem de 

transporte e logística; carregamento/descarregamento de 

carga ou contentor de carga; armazenagem de carga 

ou contentor de carga; aluguer de armazém frigorifico; 

informação de armazém.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204781

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e de 

pesquisa e de concepção relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e 

desenvolvimento de hardware e software informáticos; 

software como serviço (SaaS) para interagir com e 

exibir informação de caixas registadoras electrónicas 

e terminais de ponto de venda; software como serviço 

(SaaS) com software para receber e gerir encomendas, 

facturação, gestão de vendas, e administração e 

acompanhamento de programas de f idel ização e 

incentivos de clientes; software como serviço (SaaS) 

com software informático para transacções nos pontos 

de venda, para encomendas móveis, para pagamentos 

móveis, para fazer e gerir reservas, para processar 

pagamentos com cartões de crédito e de fidelidade, 

para comunicações entre a direcção e o pessoal, para 

integrar dados de escala e de scanner, para a gestão 

de programas de fidelização, para a hospitalidade e 

gestão de eventos, e para a gestão, monitorização, e 

acompanhamento de inventários, ordens de compra, 

mão-de-obra, vendas, e comissões, e para fornecer 

análises, auditorias, e relatórios em relação ao acima 

mencionado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204782

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 43
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[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de comida 

e bebida; serviços de restaurante, bar, botequim, café, 

cafetaria e cantina; serviços de catering; serviços de 

restaurantes de comida para fora (takeaway); serviços 

de restaurante de comida rápida; serviços de snack-bares; 

preparação e fornecimento de refeições, alimentos 

e bebidas para consumir no local, consumir fora e 

entrega a domicí l io; serviços de fornecimento de 

alimentos e bebidas; produção e fornecimento de 

alimentos e bebidas embalados; serviços de consultoria 

relacionada com comida, bebida, catering, restaurante 

e cafetarias; tudo incluído na classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204783

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 9

[511]  P rodutos : Aparelhos e inst r umentos para 

registo, transmissão, reprodução ou processamento 

d e s o m, i m a gen s ou d a d o s; mé d i a g r ava d a s e 

descarregáveis, sof tware informático, gravações 

digitais ou analógicas em branco e armazenamento de 

média; computadores e dispositivos periféricos para 

computador; hardware e software para computador; 

programas de computador; aplicações de software 

(descarregáveis); aplicações móveis; aparelhos de 

processamento de dados; apl icação de sof tware 

informático para telemóveis, tabletes, computadores 

por tátei s e d i sposit ivos elect rón icos por tátei s; 

publicações electrónicas (descarregáveis); arquivos 

de áudio e / ou visuais descarregáveis; acessórios 

para telemóveis; disposit ivos de coleta de dados; 

sof tware para coleta, anál ise, armazenamento e 

compartilhamento de dados; software para pesquisa, 

acesso, navegação, localização, compilação, indexação, 

c o r r e l a ç ã o, n ave g a ç ã o, o b t e n ç ã o, d ow n l o a d, 

recebimento, codificação, decodificação, reprodução, 

armazenamento e / ou organização de texto, dados, 

imagens, gráficos, áudio e vídeo em nível global rede 

de computadores; software para o redireccionamento 

d e d a do s d e u m a r m a z en a mento d e d a do s ou 

associado a um computador ou servidor pessoal; 

sof tware para cr iação, elaboração, d istr ibuição, 

download, transmissão, recebimento, reprodução, 

edição, extração, codificação, decodificação, exibição, 

armazenamento e organização de texto, gráficos, 

imagens, áudio, v ídeo e conteúdo mult imédia e 

publicações eletrónicas (descarregáveis); software de 

sincronização de dados; software para formatação 

e conversão de conteúdo, texto, obras visuais, obras 

de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, 

arquivos, documentos e obras eletrônicas em um 

formato compatível com dispositivos eletrônicos 

e computadores portáteis; sof tware que permita 

o download e o acesso a conteúdo, tex to, obras 

visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras 

literárias, dados, arquivos, documentos e trabalhos 

eletrônicos sejam acessados em um computador ou 

outro dispositivo eletrônico portátil, software para 

download na natureza de apl icat ivo móvel para 

computadores ou outro dispositivo eletrônico portátil; 

sof tware de navegador da web para disposit ivos 

de comunicações móveis; sof tware que permita 

o download e o acesso a conteúdo, tex to, obras 

visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras 

literárias, dados, arquivos, documentos e trabalhos 

eletrônicos em um computador ou outro dispositivo 

eletrôn ico por tát i l, sof tware para download na 

natureza de apl icação móvel para computadores 

ou outro dispositivo eletrônico portáti l; software 

para transmissão, compartilhamento, recebimento, 

download, streaming, exibição e transferência de 

conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras 

aud iov isua is, obras l iterár ias, dados, a rqu ivos, 

documentos e obras eletrônicas via dispositivos e 

computadores eletrônicos portáteis e computadores 

e computadores globais e redes de comunicação; 

software para mensagens e comunicações online; 

aparelhos e instrumentos para comunicação de dados; 

aparelhos e dispositivos para leitura e processamento 

de dados armazenados; aparelhos e instrumentos para 

monitorizar redes de comunicação de dados; aparelhos 

para verificação de dados; hardware e software para 

gestão de bases de dados; programas de computador 

para acessar, navegar, e pesquisar bancos de dados 

online; centros de comunicação de dados; software 

de mineração de dados; aparelhos de segurança de 

dados; software EDP (processamento eletrônico de 

dados); publicação eletrônica (para descarregáveis) 
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fornecida on-line a partir de banco de dados ou de 

uma rede global de computadores; software para uso 

em conexão com gerenciamento e proteção contra 

fraudes; software para análise de dados, que utiliza 

sistemas de aprendizado de máquina e inteligência 

artificial; aparelhos de inteligência artificial; aparelhos 

de pagamento eletrónico; telefones celulares, telefones 

inteligentes, dispositivos eletrônicos digitais, fones 

de ouv ido, e suas peças e acessór ios; aparelhos 

e instrumentos de ident i f icação e autent icação 

biométrica; aparelhos e equipamentos criptográficos; 

software informático e software de aplicação móvel 

pa ra ut i l i zação com prog ra mas de f idel i zação, 

incentivo e recompensa do cliente.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204785

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : Publ ic idade; gestão de empresas; 

administração de empresas; serviços de escritório; 

serviços de retalho de supermercado; serviços de 

retalho de lojas de departamento; serviços de venda 

por grosso; serviços de marketing; serviços de gestão e 

consultadoria de lojas de venda a retalho; serviços de 

gestão de vendas; serviços de vendas a retalho (on-line), 

vendas a grosso (on-line), encomendas por correio, 

telefone, internet e outras encomendas informatizadas 

on-line, serviços de vendas (on-line) e de distribuição 

(o n-l i n e); s e r v i ç o s d e c o m p r a s e l e c t r ó n i c a s; 

funcionamento e fornecimento de programas de 

fidelização, incentivo e recompensa para os clientes; 

serviços de publicidade, marketing e promocionais na 

internet; gestão empresarial e serviços de consultoria 

relacionados com o acima mencionado; os serviços 

acima referidos fornecidos através de vendas directas, 

telefone, internet e meios de telecomunicação; tudo 

incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204786

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 36

[511]  Ser v iç os : A ssu ntos f i na nc ei ros; a s su ntos 

monetários; informação financeira; análise financeira; 

serviços de cartões de crédito e cartões de débito; 

serviços de cartões de desconto; serviços de cartões 

de valor armazenado; emissão de fichas de valor em 

relação a esquemas de fidelização de clientes, serviços 

de aconselhamento f inanceiro e de consultor ia; 

emissão de car tões de f idel i zação para cl ientes 

(serviços f inanceiros), serviços de processamento 

de pagamentos relativos aos serviços supracitados; 

assessor ia e consu ltador ia relac ionados com os 

serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204787

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 38
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[511]  S er v iç o s : S er v iç o s de te le c omu n ic aç õ e s 

relacionados com comércio electrónico; transmissão 

de informações relativas a compras online, serviços 

de retalho e grossista através de meios electrónicos; 

serv iços de transmissão electrónica onl ine para 

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

transmissão electrónica de cartão de crédito, cartão de 

valor armazenado e de débito e dados de pagamento 

de contas online através de uma rede informática 

global; transmissão eletrónica de dados; mensagens 

eletrónicas; serv iços de correio e de mensagens 

eletrónicos; t ransmissão de in formações para a 

realização de transacções em formato electrónico 

através da internet ou de outras redes de comunicações 

ou outros meios electrónicos (incluindo todos os 

dispositivos móveis ou sem fios); fornecimento de salas 

de chat, fóruns, linhas de chat e quadros de boletins 

electrónicos na internet; fornecimento de acesso a 

plataformas de internet; fornecimento de acesso a 

plataformas de comércio eletrónico na internet.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204788

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 39

[511]  Serviços : Transportes; embalagem e armazenagem 

de mercadorias; serviços de entrega de alimentos; 

serviços de embalagem e armazenamento de alimentos; 

serviços de embalagem relacionados com alimentos e 

bebidas; serviços de entrega de alimentos e bebidas; 

serviços de assessoria relacionados com distribuição de 

produtos (transporte); fornecimento de transporte para 

distribuição de doações de alimentos e equipamentos; 

serviços de logísticas de transporte; detecção de carga, 

mercadorias e contentores; embalagem de produtos 

semiacabados ou acabados para armazenamento; 

serviços de transportes, corretagem de transporte e 

logística; carregamento/descarregamento de carga ou 

contentor de carga; armazenagem de carga ou contentor 

de carga; aluguer de armazém frigorifico; informação de 

armazém.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204789

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e de 

pesquisa e de concepção relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e 

desenvolvimento de hardware e software informáticos; 

software como serviço (SaaS) para interagir com e 

exibir informação de caixas registadoras electrónicas 

e terminais de ponto de venda; software como serviço 

(SaaS) com software para receber e gerir encomendas, 

facturação, gestão de vendas, e administração e 

acompanhamento de programas de f idel ização e 

incentivos de clientes; software como serviço (SaaS) 

com software informático para transacções nos pontos 

de venda, para encomendas móveis, para pagamentos 

móveis, para fazer e gerir reservas, para processar 

pagamentos com cartões de crédito e de fidelidade, 

para comunicações entre a direcção e o pessoal, para 

integrar dados de escala e de scanner, para a gestão 

de programas de fidelização, para a hospitalidade e 

gestão de eventos, e para a gestão, monitorização, e 

acompanhamento de inventários, ordens de compra, 

mão-de-obra, vendas, e comissões, e para fornecer 

análises, auditorias, e relatórios em relação ao acima 

mencionado.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204790

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de comida 

e bebida; serviços de restaurante, bar, botequim, café, 

cafetaria e cantina; serviços de catering; serviços de 

restaurantes de comida para fora (takeaway); serviços de 

restaurante de comida rápida; serviços de snack-bares; 

preparação e fornecimento de refeições, alimentos 

e bebidas para consumir no local, consumir fora e 

entrega a domicí l io; serviços de fornecimento de 

alimentos e bebidas; produção e fornecimento de 

alimentos e bebidas embalados; serviços de consultoria 

relacionada com comida, bebida, catering, restaurante 

e cafetarias; tudo incluído na classe 43.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204791

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 9

[511]  P rodutos : Aparelhos e inst r umentos para 

registo, transmissão, reprodução ou processamento 

d e s o m, i m a gen s ou d a d o s; mé d i a g r ava d a s e 

descarregáveis, sof tware informático, gravações 

digitais ou analógicas em branco e armazenamento de 

média; computadores e dispositivos periféricos para 

computador; hardware e software para computador; 

programas de computador; aplicações de software 

(descarregáveis); aplicações móveis; aparelhos de 

processamento de dados; apl icação de sof tware 

informático para telemóveis, tabletes, computadores 

por tátei s e d i sposit ivos elect rón icos por tátei s; 

publicações electrónicas (descarregáveis); arquivos 

de áudio e / ou visuais descarregáveis; acessórios 

para telemóveis; disposit ivos de coleta de dados; 

sof tware para coleta, anál ise, armazenamento e 

compartilhamento de dados; software para pesquisa, 

acesso, navegação, localização, compilação, indexação, 

c o r r e l a ç ã o, n ave g a ç ã o, o b t e n ç ã o, d ow n l o a d, 

recebimento, codificação, decodificação, reprodução, 

armazenamento e / ou organização de texto, dados, 

imagens, gráficos, áudio e vídeo em nível global rede 

de computadores; software para o redireccionamento 

d e d a do s d e u m a r m a z en a mento d e d a do s ou 

associado a um computador ou servidor pessoal; 

sof tware para cr iação, elaboração, d istr ibuição, 

download, transmissão, recebimento, reprodução, 

edição, extração, codificação, decodificação, exibição, 

armazenamento e organização de texto, gráficos, 

imagens, áudio, v ídeo e conteúdo mult imédia e 

publicações eletrónicas (descarregáveis); software de 

sincronização de dados; software para formatação 

e conversão de conteúdo, texto, obras visuais, obras 

de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, 

arquivos, documentos e obras eletrônicas em um 

formato compatível com dispositivos eletrônicos 

e computadores portáteis; sof tware que permita 

o download e o acesso a conteúdo, tex to, obras 

visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras 

literárias, dados, arquivos, documentos e trabalhos 

eletrônicos sejam acessados em um computador ou 

outro dispositivo eletrônico portátil, software para 

download na natureza de apl icat ivo móvel para 

computadores ou outro dispositivo eletrônico portátil; 

sof tware de navegador da web para disposit ivos 

de comunicações móveis; sof tware que permita 

o download e o acesso a conteúdo, tex to, obras 

visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras 

literárias, dados, arquivos, documentos e trabalhos 

eletrônicos em um computador ou outro dispositivo 

eletrôn ico por tát i l, sof tware para download na 

natureza de apl icação móvel para computadores 

ou outro dispositivo eletrônico portáti l; software 

para transmissão, compartilhamento, recebimento, 

download, streaming, exibição e transferência de 

conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras 

aud iov isua is, obras l iterár ias, dados, a rqu ivos, 
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documentos e obras eletrônicas via dispositivos e 

computadores eletrônicos portáteis e computadores 

e computadores globais e redes de comunicação; 

software para mensagens e comunicações online; 

aparelhos e instrumentos para comunicação de dados; 

aparelhos e dispositivos para leitura e processamento 

de dados armazenados; aparelhos e instrumentos para 

monitorizar redes de comunicação de dados; aparelhos 

para verificação de dados; hardware e software para 

gestão de bases de dados; programas de computador 

para acessar, navegar, e pesquisar bancos de dados 

online; centros de comunicação de dados; software 

de mineração de dados; aparelhos de segurança de 

dados; software EDP (processamento eletrônico de 

dados); publicação eletrônica (para descarregáveis) 

fornecida on-line a partir de banco de dados ou de 

uma rede global de computadores; software para uso 

em conexão com gerenciamento e proteção contra 

fraudes; software para análise de dados, que utiliza 

sistemas de aprendizado de máquina e inteligência 

artificial; aparelhos de inteligência artificial; aparelhos 

de pagamento eletrónico; telefones celulares, telefones 

inteligentes, dispositivos eletrônicos digitais, fones 

de ouv ido, e suas peças e acessór ios; aparelhos 

e instrumentos de ident i f icação e autent icação 

biométrica; aparelhos e equipamentos criptográficos; 

software informático e software de aplicação móvel 

pa ra ut i l i zação com prog ra mas de f idel i zação, 

incentivo e recompensa do cliente.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204793

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : Publ ic idade; gestão de empresas; 

administração de empresas; serviços de escritório; 

serviços de retalho de supermercado; serviços de 

retalho de lojas de departamento; serviços de venda 

por grosso; serviços de marketing; serviços de gestão e 

consultadoria de lojas de venda a retalho; serviços de 

gestão de vendas; serviços de vendas a retalho (on-line), 

vendas a grosso (on-line), encomendas por correio, 

telefone, internet e outras encomendas informatizadas 

on-line, serviços de vendas (on-line) e de distribuição 

(o n-l i n e); s e r v i ç o s d e c o m p r a s e l e c t r ó n i c a s; 

funcionamento e fornecimento de programas de 

fidelização, incentivo e recompensa para os clientes; 

serviços de publicidade, marketing e promocionais na 

internet; gestão empresarial e serviços de consultoria 

relacionados com o acima mencionado; os serviços 

acima referidos fornecidos através de vendas directas, 

telefone, internet e meios de telecomunicação; tudo 

incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204794

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 36

[511]  Ser v iç os : A ssu ntos f i na nc ei ros; a s su ntos 

monetários; informação financeira; análise financeira; 

serviços de cartões de crédito e cartões de débito; 

serviços de cartões de desconto; serviços de cartões 

de valor armazenado; emissão de fichas de valor em 

relação a esquemas de fidelização de clientes, serviços 

de aconselhamento f inanceiro e de consultor ia; 

emissão de car tões de f idel i zação para cl ientes 

(serviços f inanceiros), serviços de processamento 

de pagamentos relativos aos serviços supracitados; 
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assessor ia e consu ltador ia relac ionados com os 

serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204795

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 38

[511]  S er v iç o s : S er v iç o s de te le c omu n ic aç õ e s 

relacionados com comércio electrónico; transmissão 

de informações relativas a compras online, serviços 

de retalho e grossista através de meios electrónicos; 

serv iços de transmissão electrónica onl ine para 

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

transmissão electrónica de cartão de crédito, cartão de 

valor armazenado e de débito e dados de pagamento 

de contas online através de uma rede informática 

global; transmissão eletrónica de dados; mensagens 

eletrónicas; serv iços de correio e de mensagens 

eletrónicos; t ransmissão de in formações para a 

realização de transacções em formato electrónico 

através da internet ou de outras redes de comunicações 

ou outros meios electrónicos (incluindo todos os 

dispositivos móveis ou sem fios); fornecimento de salas 

de chat, fóruns, linhas de chat e quadros de boletins 

electrónicos na internet; fornecimento de acesso a 

plataformas de internet; fornecimento de acesso a 

plataformas de comércio eletrónico na internet.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204796

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 39

[511]  Serviços : Transportes; embalagem e armazenagem 

de mercadorias; serviços de entrega de alimentos; 

serviços de embalagem e armazenamento de alimentos; 

serviços de embalagem relacionados com alimentos e 

bebidas; serviços de entrega de alimentos e bebidas; 

serviços de assessoria relacionados com distribuição de 

produtos (transporte); fornecimento de transporte para 

distribuição de doações de alimentos e equipamentos; 

serviços de logísticas de transporte; detecção de carga, 

mercadorias e contentores; embalagem de produtos 

semiacabados ou acabados para armazenamento; 

serviços de transportes, corretagem de transporte e 

logística; carregamento/descarregamento de carga ou 

contentor de carga; armazenagem de carga ou contentor 

de carga; aluguer de armazém frigorifico; informação de 

armazém.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204797

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e de 

pesquisa e de concepção relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e 

desenvolvimento de hardware e software informáticos; 
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software como serviço (SaaS) para interagir com e 

exibir informação de caixas registadoras electrónicas 

e terminais de ponto de venda; software como serviço 

(SaaS) com software para receber e gerir encomendas, 

facturação, gestão de vendas, e administração e 

acompanhamento de programas de f idel ização e 

incentivos de clientes; software como serviço (SaaS) 

com software informático para transacções nos pontos 

de venda, para encomendas móveis, para pagamentos 

móveis, para fazer e gerir reservas, para processar 

pagamentos com cartões de crédito e de fidelidade, 

para comunicações entre a direcção e o pessoal, para 

integrar dados de escala e de scanner, para a gestão 

de programas de fidelização, para a hospitalidade e 

gestão de eventos, e para a gestão, monitorização, e 

acompanhamento de inventários, ordens de compra, 

mão-de-obra, vendas, e comissões, e para fornecer 

análises, auditorias, e relatórios em relação ao acima 

mencionado.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204798

[220]  Data de pedido : 2022/12/29

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de comida 

e bebida; serviços de restaurante, bar, botequim, café, 

cafetaria e cantina; serviços de catering; serviços de 

restaurantes de comida para fora (takeaway); serviços de 

restaurante de comida rápida; serviços de snack-bares; 

preparação e fornecimento de refeições, alimentos 

e bebidas para consumir no local, consumir fora e 

entrega a domicí l io; serviços de fornecimento de 

alimentos e bebidas; produção e fornecimento de 

alimentos e bebidas embalados; serviços de consultoria 

relacionada com comida, bebida, catering, restaurante 

e cafetarias; tudo incluído na classe 43.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, vermelho, amarelo e 

branco, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/204823

[220]  Data de pedido : 2022/12/30

[730]  Requerente : Landing Jeju Development Co., 

Ltd.

  Endereço : 217, Nokchabunjae-ro, Andeok-myeon, 

Seogwipo-si, Jeju-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; exploração de 

instalações desportivas; serviços de clube nocturno 

para entretenimento; fornecimento de instalações 

pa ra nat aç ão; p la nea mento de e sp et ác u lo s de 

entretenimento; fornecimento de instalações para 

entretenimento; serviços de parques de diversão; 

planeamento e real ização de ações de formação; 

ser v iços de pa rques de d iversão; for nec i mento 

de bibliotecas; exposições de animais; aluguer de 

cenários de palco; serviços de galerias de arte para 

fins culturais ou educativos; publicação de livros; 

funcionamento de arboreto; prestação de serviços de 

parques aquáticos; jardins de infância; serviços de 

educação e formação vocacional; serviços de parques 

temáticos e de parques de diversões; planeamento de 

festas para entretenimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Coreana

N.º 40-2022-0175893

[210]  N.º : N/204824

[220]  Data de pedido : 2022/12/30

[730]  Requerente : Landing Jeju Development Co., 

Ltd.

  Endereço : 217, Nokchabunjae-ro, Andeok-myeon, 

Seogwipo-si, Jeju-do, Republic of Korea



2258    9   2023  3  1 

  Nacionalidade :  Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante e hotelaria; 

prestação de serviços de casas de hóspedes; serviços 

de alojamento de turistas; fornecimento de alojamento 

para animais; serviços de restaurantes; serviços de 

alojamento em complexos hoteleiros; a luguer de 

salas para f ins sociais; serviços relacionados com 

a preparação de al imentos e bebidas; serviços de 

casas de retiro para a terceira idade na natureza de 

instalações de vida assistida e de vida independente; 

a lug uer de apa rel ho s de c oz i n ha; re s er va s de 

alojamento temporário; bares (pubs); serviços de cafés; 

aluguer de tendas; fornecimento de serviços de café 

em cafés de recreio para crianças; serviços de creches; 

serviços de barracas (de comida) de rua; reserva de 

hotéis; fornecimento de serviços de alojamento para 

membros; aluguer de salas de reunião.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/09/23  Coreana

N.º 40-2022-0175894

[210]  N.º : N/204851

[220]  Data de pedido : 2022/12/30

[730]  Requerente : A.S. Watson TM Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay I I, Road Town, Tortola, VG1110, 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparados e outras substâncias para 

branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; pomadas, preparados 

não medicinais para cuidado dos pés, corpo e pele e 

para embelezamento; cremes, géis, loções, máscaras, 

óleos, bálsamos, pós, pós de talco e sprays para uso 

nos pés, corpo e pele; preparados não medicinais 

para o tratamento e cuidado dos pés, corpo e pele; 

preparados não medicinais para o banho na forma 

de sais, óleos e pôr de molho; preparados de toilette 

não medicinais; desodorizantes; cremes, géis, loções, 

pós, pós de ta lco e sprays pa ra desodor i zação; 

desodorizantes impregnados em palmilhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204853

[220]  Data de pedido : 2022/12/30

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, ortopédicos, podólogos, para cal istas e 

cuidados dos pés; instrumentos, equipamentos e 

meios para higiene, ortopédicos e para o tratamento 

e c u i d a d o d o s p é s e d a p e l e; a l m o f a d a s p a r a 

cuidados dos pés; ajudas para correcção dos pés 

incluindo suportes para o arco do pé; meios para 

a separação e endireitamento dos dedos dos pés; 

meios protectores contra o endurecimento de áreas 

de ca los de pele e inf lamação de dedos dos pés; 

almofadas para os calcanhares, base dos calcanhares; 

protecção para almofadas metatársicas; implantes 

para botas, anéis para os pés e suportes para os 

pés; palmilhas para sapatos, palmilhas ortopédicas, 

palmilhas descartáveis, palmilhas desodorizadas 

para calçado ortopédico; meias de compressão; meias 

de compressão graduada; meias de descanso; meias 

ortopédicas e terapêuticas; meias para fins médicos, 

c irúrgicos e/ou prof i láticos; peúgas medicinais e 

cirúrgicas; meias para varizes; meios para exercitar os 

pés; artigos ortopédicos; meios para fixação de dedos 

da mão e do pé; ligaduras elásticas para articulações, 

polainas elásticas, ligaduras elásticas para articulações 

do joelho, ligaduras elásticas, ligaduras para a cintura, 

ligaduras para fins ortopédicos; meios para medição, 

examinação e tirar impressões dos pés; protector 

em gel para os dedos dos pés e pés; tubo de gel, gel 

amaciador para calos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204854

[220]  Data de pedido : 2022/12/30
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[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : Palmilhas; palmilhas para calçado; 

palmilhas almofadadas para calçado; almofadas para 

os pés; almofadas para os dedos dos pés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204867

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 47-53A 8

J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204868

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 47-53A 8

J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204869

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 47-53A 8

J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204870

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 47-53A 8

J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204871

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 47-53A 8

J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204872

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 47-53A 8

J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204876

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : RIMOWA GmbH

  Endereço : R ichard-Byrd-Strasse 13, 50829, 

Cologne, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; chapelaria; calçado; t-shirts; 

camisolas; malhas [vestuário]; camisolas desportivas; 

camisas; collants [meias]; pulôveres; pólos; bandanas 

[lenços de pescoço]; cachecóis; écharpes [cachecóis]; 

écharpes; vestuário para a chuva; bonés; bonés de 

basebol; máscaras para dormir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204877

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : RIMOWA GmbH

  Endereço : R ichard-Byrd-Strasse 13, 50829, 

Cologne, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; chapelaria; calçado; t-shirts; 

camisolas; malhas [vestuário]; camisolas desportivas; 

camisas; collants [meias]; pulôveres; pólos; bandanas 

[lenços de pescoço]; cachecóis; écharpes [cachecóis]; 

écharpes; vestuário para a chuva; bonés; bonés de 

basebol; máscaras para dormir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204879

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

20 3 A-7794 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204880

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/204881

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204882

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204883

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204884

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204885

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204886

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204887

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204888

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204889

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204890

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204891

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204892

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204893

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 5 3

330B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204894

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 YI INVESTMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 5

7 722

 Room 722, 7th Floor, Ocean Centre, Harbour City, 5 

Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204895

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 YI INVESTMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 5

7 722

 Room 722, 7th Floor, Ocean Centre, Harbour City, 5 

Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204896

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 YI INVESTMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 5

7 722

 Room 722, 7th Floor, Ocean Centre, Harbour City, 5 

Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204897

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 YI INVESTMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 5

7 722

 Room 722, 7th Floor, Ocean Centre, Harbour City, 5 

Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204898

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 YI INVESTMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 5

7 722

 Room 722, 7th Floor, Ocean Centre, Harbour City, 5 

Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204899

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 YI INVESTMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 5

7 722

 Room 722, 7th Floor, Ocean Centre, Harbour City, 5 

Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 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/204900

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204901

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580



N.º 9 — 1-3-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2265

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204902

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204903

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204904

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204905

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204906

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/204907

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[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/204908

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204909

[220]  Data de pedido : 2023/01/03

[730]  Requerente : 

 S H A N G H A I  M I A O D U  M A N A G E M E N T 

CONSULTING CO., LTD.

  Endereço : 501 5 23-1.2-2 

2

 2nd Floor, Section 2-2, 23-1.Building 5, No.501, Liyuan 

Road, Huangpu District, Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204910

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : Unique Shield Sdn Bhd

  Endereço : 68-3A, Jalan Pasar, 41400 Klang, 

Selangor, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

 34 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204912

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 

 TAIWAN BIFIDO FOODS INC.

  Endereço : 

282 29

 29F., No. 282, Sh i zheng N. 2nd Rd., X itun Dist., 

Taichung City 40756, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204913

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 

 TAIWAN BIFIDO FOODS INC.

  Endereço : 

282 29

 29F., No. 282, Sh i zheng N. 2nd Rd., X itun Dist., 

Taichung City 40756, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204914

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 

 TAIWAN BIFIDO FOODS INC.

  Endereço : 

282 29

 29F., No. 282, Sh i zheng N. 2nd Rd., X itun Dist., 

Taichung City 40756, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204915

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66040669

[210]  N.º : N/204916

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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USB

3D

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66065004

[210]  N.º : N/204917

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66065016

[210]  N.º : N/204918

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66050901

[210]  N.º : N/204919

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

橱 脚

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66043893
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[210]  N.º : N/204920

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

脚

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66064555

[210]  N.º : N/204921

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

綉

綉

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66064566

[210]  N.º : N/204922

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

脚

脚

凉
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T

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66049420

[210]  N.º : N/204923

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66060198

[210]  N.º : N/204924

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66043913

[210]  N.º : N/204925

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66046382

[210]  N.º : N/204926

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

綉

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66058334

[210]  N.º : N/204927

[220]  Data de pedido : 2023/01/04
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[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66057316

[210]  N.º : N/204928

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

USB

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66040691

[210]  N.º : N/204929

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66044214

[210]  N.º : N/204930

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66038193

[210]  N.º : N/204931

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

橱

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66050650

[210]  N.º : N/204932

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

脚

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66046339

[210]  N.º : N/204933

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

綉
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綉

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66041979

[210]  N.º : N/204934

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

脚

脚

凉

T

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66058697

[210]  N.º : N/204935

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66060202

[210]  N.º : N/204936

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66042010

[210]  N.º : N/204937

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial



2274    9   2023  3  1 

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66038373

[210]  N.º : N/204938

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 内 •

 Brunello Cucinelli S.p.A.

  Endereço : 

5

 Viale Parco dell’Industria 5, Frazione Solomeo, 06073 

Corciano (PG), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

綉

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/07/19  China

N.º 66038383

[210]  N.º : N/204939

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : LA FROMAGEE JEAN-YVES 

BORDIER

  Endereço : 2 rue Julien Neveu, 35530 Noyal-Sur-

Vilaine, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Manteiga, queijo, iogurte e outros 

produtos lác teos; ovos, le ite; óleos e gordu ra s 

comestíveis; sobremesas lácteas, com predominância 

de leite; bebidas de leite, com predominância de leite; 

peixe, enlatado (em lata); sardinhas, enlatado (em 

lata).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204940

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : LA FROMAGEE JEAN-YVES 

BORDIER

  Endereço : 2 rue Julien Neveu, 35530 Noyal-Sur-

Vilaine, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Preparações feitas de cereais; produtos 

de pastelar ia; sanduiches; chocolate; confeitar ia; 

caramelos [doces] / caramelos [rebuçados]; biscoitos / 

bolachas; bolos; arroz-doce; gelados; especiarias; ervas 

em conserva.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204941

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : LA FROMAGEE JEAN-YVES 

BORDIER

  Endereço : 2 rue Julien Neveu, 35530 Noyal-Sur-

Vilaine, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iç os : Ag regaç ão pa ra o benef íc io de 

terceiros, de produtos alimentares e bebidas (excluindo 

o seu t ranspor te), per m it indo aos c l ientes u ma 

conveniente apreciação e aquisição desses produtos, 

podendo esses serviços ser prestados por lojas de 

venda a retalho, a partir de lojas de vendas por grosso, 

através de encomendas pelo correio por catálogos ou 

através de meios electrónicos, por exemplo, através 

de websites; organização de exposições com f ins 

comerciais ou de publicidade; publicação, distribuição 

de panfletos publicitários; distribuição de amostras 

para fins publicitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204942

[220]  Data de pedido : 2023/01/04
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[730]  Requerente : 

 Shanghai Miaosila Network Technology Co., Ltd.

  Endereço :  497  1601-

1602 

 Room 1601-1602, No. 497, Zhengl i Road, Yangpu 

District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204943

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 

 Shanghai Miaosila Network Technology Co., Ltd.

  Endereço :  497  1601-

1602 

 Room 1601-1602, No. 497, Zhengl i Road, Yangpu 

District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204944

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 7

[511]  Produtos : Máquinas e máquinas ferramentas; 

motores e me c a n i smo s (exc epto pa ra veícu lo s 

terrestres); uniões e componentes de transmissão 

para máquinas (excepto para veículos terrestres); 

i n s t r u m e n t o s a g r í c o l a s n ã o s e n d o m a n u a i s; 

incubadoras para ovos; máquinas e aparelhos para 

processamento de alimentos ou bebidas; máquinas 

para ra lar legumes; moinhos de café, sem serem 

manuais; processadores de a l imentos (robôs de 

c oz i n ha), eléc t r ic os; máqu i na s d i s t r ibu idora s; 

máquinas d istr ibuidoras automáticas; máquinas 

misturadoras de a l imentos para uso comerc ia l; 

m á qu i n a s pa r a d e s c a s c a r a l i mento s pa r a u s o 

comercial; máquinas para cortar a l imentos para 

uso comercial; misturadores, eléctricos, para uso 

comercial; processadores de alimentos, eléctricos, para 

uso comercial; elementos de máquinas, sem serem 

para veículos terrestres; liquidificadores eléctricos 

para f ins domésticos; batedeiras, eléctr icas, para 

fins domésticos; espremedores de fruta, eléctricos, 

para fins domésticos; processadores de alimentos, 

eléctricos, para fins domésticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204945

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 11

[511]  Produtos : Aparelhos para fins de iluminação, 

a q u e c i m e n t o, p r o d u ç ã o d e v a p o r, c o z i n h a r, 

ref r igeração, secagem, vent i lação, ester i l i zação 

de água, fornecimento de água, fi ltração de água, 

purificação de água e fins sanitários; botijas de água 

quente; filtros para a água potável; geleiras; caixas 

de gelo; chaleiras eléctricas; distribuidores de água; 

aparelhos e insta lações de pur i f icação de água; 

instalações de condutas de água; esteri l izadores; 

humidificadores elétricos; caldeiras de água; chaleiras 

eléctricas; percoladores para café; aparelhos para 

uso com vapor (vaporizadores); aquecedores; fogões; 

fogões de indução eléctrica; máquinas de fazer gelados; 

máquinas de fazer pipocas; aparelhos de distribuição 
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de água fria e quente e aparelhos para abastecimento 

de água; peças e acessórios para todos os artigos atrás 

referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204946

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 21

[511]  Produtos : Utensí l ios e recipientes para uso 

doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; 

escovas (com excepção de pincéis); materiais para o 

fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-de-aço; 

vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de 

vidro usado na construção); artigos de vidro, porcelana 

e fa ia nç a não i nc lu ídos nout ra s c la s ses; pega s 

para panela; aparelhos domésticos não eléctricos; 

recipientes domésticos para armazenamento; louça 

de mesa (com excepção de facas, garfos, colheres); 

vasi lhas; caixas para biscoitos; chávenas (não em 

metais preciosos); pratos (não em metais preciosos); 

tigelas de serviço de mesa (não em metais preciosos); 

louças (com excepção de facas, garfos, colheres ou de 

metais preciosos); utensílios de cozinha (não em metais 

preciosos); garrafas; garrafas para bebidas; garrafas 

refrigerantes; garrafas térmicas; garrafas isolantes; 

recipientes para bebidas; aparelhos desodorizantes 

para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204947

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 32

[511]  Produtos : Cerveja; águas minerais, destiladas 

e gasei f icadas e outras bebidas não a lcoól icas; 

bebidas de f r utas e su mos de f r utas; xa ropes e 

outros preparados para fazer bebidas; água potável 

e bebidas não alcoólicas; refrigerantes; bebidas (sem 

álcool); refrigerantes/bebidas vegetais; bebidas não 

alcoólicas contendo vitaminas; bebidas não alcoólicas 

for ta lec ida s c om m i nera i s ad ic iona i s; bebida s 

isotónicas (sem ser para fins medicinais); bebidas 

energéticas (sem ser para fins medicinais); água tónica 

(bebidas não medicinais).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204948

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : Publ ic idade; gestão de empresas; 

administração de empresas; serviços de escritório; 

serviços vendas por grosso; serviços de pesquisa 

e aval iação de mercado; organização, operação e 

supervisão de planos de fidelidade, de bonificação e de 

incentivo; fornecimento de programas de fidelização 

de clientes, de incentivos e de recompensas; serviços 

de gestão, super v isão e promoção relac ionados 

com programas de f idel ização, de incentivo e de 

recompensa de clientes; acompanhamento, compilação 

e gestão de informações comerciais relacionados 

com programas de f idel ização, de incentivo e de 

recompensa de clientes; venda a retalho de águas 

m i nera i s e ga s e i f i c ad a s e out ra s b eb id a s n ão 
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alcoólicas; distribuição de folhetos promocionais; 

serviços de gestão e de consultadoria de pontos de 

vendas a retalho; serviços de vendas a retalho de 

supermercados; serviços de gestão de vendas; serviços 

de vendas a retalho (on-line), vendas por grosso (on-

-line), serviços de encomendas postais, por telefone, 

internet e outros serviços de encomendas onl ine 

computarizadas, serviços de vendas a retalho (on- 

-line) e de distribuição (on-line); serviços de compras 

electrónicas; venda a retalho e por grosso de águas 

minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; 

serviços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com produtos reciclados; promoção e comercialização 

de eventos e actividades e de conferências, programas 

instrucionais, de formação e educação, seminários, 

w o r k s h o p s e c u r s o s; s e r v i ç o s d e a s s e s s o r i a, 

informação e consultoria relacionados com os serviços 

supracitados; todos incluídos na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204949

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 40

[511]  Serviços : Tratamento de materiais; reciclagem 

de resíduos e lixo; purificação de ar e tratamento de 

água; serviços de impressão; tratamento de alimentos 

e bebidas; tratamento e reciclagem de embalagens; 

serviços de gestão de resíduos (reciclagem); serviços 

de i n for maç ão, ac on sel ha mento e c on su ltor ia 

relacionados com a reciclagem de resíduos, lixo e água; 

serviços de reciclagem; conversão de energia residual 

em electricidade (serviços de reciclagem de energia); 

reciclagem para fins de compensação de carbono; 

serviços de informação, aconselhamento e consultoria 

relacionados com a reciclagem de resíduos, lixo e água; 

produção de energia elétrica; serviços de informação, 

aconselhamento e consultoria relacionados com a 

produção de energia eléctrica; produção de energia 

eléctrica a partir de fontes renováveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204950

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

serviços de entretenimento; atividades desportivas 

e culturais; serviços de divertimento; planeamento 

e rea l i zação de eventos educac iona is, cu ltura is 

e despor t ivos, reun ião, pa lestras, conferênc ias, 

s e m i n á r i o s, p r o g r a m a s e au l a s d e fo r m a ç ã o; 

organização e realização de workshops (formação); 

serviços de educação; entretenimento; organização, 

produção e apresentação de competições, concursos, 

jogos, concursos de televisão, concursos de perguntas 

e respostas, dias de diversão, espectáculos itinerantes, 

eventos desportivos, espectáculos, eventos de palco, 

espectáculos de teatro, concertos, espectáculos ao 

vivo e eventos de participação público; produção de 

vídeos, artigos de blogues, revistas online, programas 

de rádio e programas de televisão; fornecimento de 

publicações electrónicas on-line (não descarregáveis), 

nome ad a ment e b o let i n s i n for m at ivo s on l i ne; 

fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

fornecimento de instalações recreativas; publicação 

de livros, revistas, jornais, material impresso e textos 

(que não sejam textos publicitários); publicação de 

livros e jornais electrónicos on-line; publicação por 

meios electrónicos ou digitais; publicação de boletins 

informativos; serviços de publicação; actividades 

desportivas e culturais; serviços de formação; serviços 

de assessoria, consultoria e informação relacionados 

com os serviços atrás referidos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204951

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204952

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204953

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 

 TONG HO FOODS INDUSTRIAL CO., LTD.

  Endereço : 3 489

 No. 489, Sec. 3, Wujie Rd., Wujie Township, Yilan 

County 268, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204954

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 106

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204955

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 106

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204956

[220]  Data de pedido : 2023/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 106

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204957

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 371 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204958

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 371 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204959

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 371 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/204960

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 OPPEIN HOME GROUP INC.

  Endereço : 366

 366 Guanghua 3rd Road, Baiyun District, Guangzhou, 

Guangdong, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : LED 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204961

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 OPPEIN HOME GROUP INC.

  Endereço : 366

 366 Guanghua 3rd Road, Baiyun District, Guangzhou, 

Guangdong, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

叠 叠

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204962

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 OPPEIN HOME GROUP INC.

  Endereço : 366

 366 Guanghua 3rd Road, Baiyun District, Guangzhou, 

Guangdong, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204963

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 OPPEIN HOME GROUP INC.

  Endereço : 366

 366 Guanghua 3rd Road, Baiyun District, Guangzhou, 

Guangdong, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : LED 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204964

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 OPPEIN HOME GROUP INC.

  Endereço : 366

 366 Guanghua 3rd Road, Baiyun District, Guangzhou, 

Guangdong, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20
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[511]  Produtos : 

叠 叠

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204965

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 OPPEIN HOME GROUP INC.

  Endereço : 366

 366 Guanghua 3rd Road, Baiyun District, Guangzhou, 

Guangdong, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204968

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204969

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204971

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Shiseido Americas Corporation

  Endereço : 390 Madison Avenue, 15th Floor, New 

York, NY 10017 US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Máscaras de beleza; preparações 

para o cuidado da pele, sem ser para uso medicinal; 

máscaras para a pele [cosméticos]; máscaras faciais 

para uso cosmético; cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204972

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Starlink Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Bui lding A, No. 1, Qianwan 1st Road, 

Qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone, 

Shenzhen, Guangdong, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204973

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Starlink Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Bui lding A, No. 1, Qianwan 1st Road, 

Qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone, 

Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204974

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Starlink Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Bui lding A, No. 1, Qianwan 1st Road, 

Qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone, 

Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204975

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204976

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/204977

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204978

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204979

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204980

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204981

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204982

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204983

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204984

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204985

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204986

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204987

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204988

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204989

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Ocean Games Pte. Ltd.

  Endereço : 6 Raff les Quay #14-06 Singapore 

048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204990

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1589 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204991

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/204992

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205002

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CPU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205003

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205004

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205005

[220]  Data de pedido : 2023/01/05
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[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205006

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 SHEK KA WA

  Endereço : 2 22/L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205007

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Tod’s S.p.A.

  Endereço : Via Filippo Della Valle nº 1, 63811 

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Carteiras; porta-moedas; baús; malas 

de viagem; sacos de praia; bolsas para cosméticos 

vendidas vazias; malas e sacos tipo Boston ( Boston 

bags ); malas de mão; sacos de viagem; pastas de 

executivo; pastas de executivo em couro; carteiras 

em couro para cartões de crédito; pastas em couro 

para documentos; bolsas para chaves em couro e pele; 

sacos de desporto, nomeadamente, sacos de desporto 

multi-usos, sacos atléticos e sacos para alpinismo, 

nomeadamente, mochilas ( backpacks ) e mochilões 

( rucksacks ); malas de noite e sacos de tiracolo 

para senhoras; sacos em couro para compras; malas 

escolares; sacos porta-fatos para viagem; sacos para 

sapatos para viagem; sacos para fraldas; baús de 

viagem; malas de viagem ( duffle bags ); malas de 

viagem para pernoitar; malas de bagagem de mão; 

sacolas; malas e bolsas de ópera; estojos de toilette 

vazios; peles, couros e cabedais, trabalhados ou 

semi-trabalhados; estojos e caixas feitos em couro; 

malas e bolsas de couro para embalagens; correias de 

couro; chapéus de sol, e, coleiras em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205008

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : Tod’s S.p.A.

  Endereço : Via Filippo Della Valle nº1, 63811 

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Casacos curtos e blusões; camisolões e 

macacões ( jumpers ); calças; saias; vestidos; casacos; 

sobretudos; parcas ( parkas ); camisas; roupa 

interior; fatos de banho; roupões; xailes; cachecóis; 

gravatas e laços; sapatos; tacões e sapatos de salto alto; 

calçado de praia; sapatilhas de ginástica; botas; botas 

de esqui; botinas ou botas de cano curto; sandálias; 

sandálias de banho; viseiras (chapelaria); casacos 

curtos e blusões de couro; calças de couro; cintos de 

couro; cintos; blusões acolchoados; dólmans ( stuff 

jackets ); ca lças de ganga ( jeans ); camisolas 

( sweaters ); vestidos de noite; camisas de manga 

curta com botões; camisolas ( sweat shirts ); camisas 

interiores; camisetas com gola ( polo shirts ); casacos 

desportivos ( blazers ); camisas de desporto; sapatos 
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em borracha; galochas; sapatos de golfe; sapatos de 

basquetebol; sapatos de rugby; sapatos de pugilismo; 

sapatos de basebol; ca lçado de corr ida de pista; 

sapatos de trabalho; sapatos de hóquei em campo; 

sapatos de andebol; luvas de Inverno; casacos de 

couro; saias de couro; blusas de couro; gabardinas em 

couro; casacos compridos em couro; sobretudos em 

couro; cintas e suspensórios de couro para vestuário; 

fatos; mantos, capas e capotes; capas de chuva; 

pulôveres; camisetas ( T-shirts ); blusas; pijamas 

tipo baby doll ; roupões de banho; vestuário de 

banho; lingerie ( negligées ); robes de noite; vestidos 

inteiros; vestidos de duas peças; gravatas; fatos de 

homem; camisas formais; corpetes ( body suits ); 

calções; sapatos de atletismo; chinelos e sapatos de 

quarto; protectores de sapatos (não cirúrgicos); sapatos 

de salto baixo; sapatos em couro; socas e tamancos de 

madeira; sapatos para pesca; sapatos formais; sapatos 

de alpinismo; sapatos de verniz; palmilhas; solas 

para calçado; gáspeas de calçado; saltos e tacões para 

sapatos e botas; peças antiderrapantes para sapatos e 

botas; biqueiras e protectores de saltos para calçado; 

sapatos para chuva; sapatos de palha; botas para a 

neve; chuteiras e botas de futebol; botas de atilhos; 

sapatos ou sandálias de esparto ou alpercatas; luvas; 

luvas de couro; mitenes; chapéus e bonés; chapéus e 

bonés em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205009

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 4U2 Co CO., LTD.

  Endereço : 98/36 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon, 

Nakhon Pathom, Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cremes, leites, loções, geles e pó 

cosméticos para o rosto, as mãos e o corpo; preparações 

cosmét icas para o rosto e o corpo; preparações 

cosméticas para o cuidado do corpo; preparações 

para os cuidados do corpo não medicamentosas; lápis 

de maquilhagem; lápis para as sobrancelhas; kits de 

maquilhagem que contêm, nomeadamente, bases de 

maquilhagem, máscara [rímel], rouges cosméticos, 

glosses para os lábios e batons para os lábios [não 

inclu indo escovas e esponjas]; bálsamos para os 

lábios; bases de maquilhagem; produtos para dar cor 

às maçãs do rosto; preparações cosméticas para os 

cuidados faciais; máscaras faciais [cosméticos]; kits 

de maquilhagem; sombras para os olhos; corretores 

[cosméticos]; máscara [rímel]; delineador líquido para 

os olhos; cosméticos para sobrancelhas; batons para os 

lábios; glosses para os lábios; bases para maquilhagem; 

bases em creme; loções brilhantes para o corpo; óleos 

brilhantes para o corpo; pó brilhante para o corpo; 

delineadores para lábios; produtos para remover a 

coloração dos cabelos; preparações para a coloração 

do cabelo; cremes, óleos, loções e preparações de 

l impeza e hidratação; espumas para l impar; leite 

para a limpeza do rosto; preparações de limpeza para 

uso pessoal; cremes de l impeza; tónicos para uso 

cosmético; cremes para o corpo; cremes para as mãos; 

cremes antienvelhecimento; cremes para reduzir as 

manchas associadas ao envelhecimento; cremes para 

os olhos para uso cosmético; perfumes; cremes de 

duche; sabonetes para o banho; espumas de banho; 

preparações cosméticas para os cuidados faciais; 

produtos e tratamentos para o cabelo; preparações 

pa ra f i x a r o c ab elo; cha mp ô s; gele s de duche; 

sabonetes; pestanas postiças; unhas postiças; adesivos 

para afixar pestanas postiças; adesivos para pestanas, 

cabelos e unhas postiços; adesivos para fixar unhas 

artificiais; produtos para proteção solar [cosméticos]; 

produtos de proteção solar; preparações para bronzear; 

leites, geles e óleos, para bronzear e para depois da 

exposição solar; óleos essenciais; pó para o corpo; 

cremes depilatórios; ceras depilatórias; bandas de cera 

para depilação; espuma de barbear; pastas de dentes; 

tiras para branqueamento dos dentes; preparações 

para branqueamento dos dentes sob a forma de 

pastilhas elásticas; loções corporais; condicionadores 

para o cabelo; condicionador do corpo; tintas para 

cabelos; preparações para a coloração do cabelo; 

produtos para os cuidados da pele; águas de colónia; 

sprays para o corpo; banhos de espuma; vernizes 

para as unhas; preparações para remoção de verniz 

de unhas; preparações antitranspirantes para higiene 

pessoal; autocolantes para aplicar no corpo; discos de 

algodão para fins cosméticos; discos algodoados para 

fins cosméticos; bolas de algodão para uso cosmético; 

cotonetes algodoados para uso cosmético; toalhetes 

cosméticos pré-humedecidos; cremes de limpeza da 

pele; espumas de limpeza; espumas para limpeza da 

pele; óleos cosméticos para a pele; óleos de massagem; 
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geles, c remes e óleos de duche; soros pa ra uso 

cosmético; sprays para os cabelos; cera para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205010

[220]  Data de pedido : 2023/01/05

[730]  Requerente : 

 Shanghai Savasana Electronic Commerce Company 

Limited

  E n d e r e ç o :  426 8 2

JT16207

 Room JT16207, Building 2, Zhennan Road No. 4268, 

Jiading District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205011

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205012

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : PE A R L L A K E GL OBA L 

LIMITED

  Endereço : 

2 VG1110

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, Virgin Islands (British)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205013

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : PE A R L L A K E GL OBA L 

LIMITED

  Endereço : 

2 VG1110

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, Virgin Islands (British)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205014

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : PE A R L L A K E GL OBA L 

LIMITED

  Endereço : 

2 VG1110
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 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, Virgin Islands (British)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205015

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

 JOINTOP CONSULTANTS LIMITED

  Endereço : 132

1 4 402

 Shop 402, 4/F, FoodLoft, Mira Place One, No.132 

Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205016

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

 LIONSKY FU HO RESTAURANT COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 702-704

2 C

 Block C, 2/F, Hop Hing Industrial Building, 702-704 

Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205017

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

 LIONSKY FU HO RESTAURANT COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 702-704

2 C

 Block C, 2/F, Hop Hing Industrial Building, 702-704 

Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205018

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : AstraZeneca AB

  Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial



N.º 9 — 1-3-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2291

[511]  Classe : 5

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

farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205019

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : AstraZeneca AB

  Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

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

farmacêuticas apenas para uso humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205020

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205021

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

 HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG 

LIMITED

  Endereço : 鰂 18

40 4007-09

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205022

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

 HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG 

LIMITED

  Endereço : 鰂 18

40 4007-09

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205023

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

 HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG 

LIMITED

  Endereço : 鰂 18

40 4007-09

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/205024

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

 HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG 

LIMITED

  Endereço : 鰂 18

40 4007-09

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205025

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 61-63

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205026

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 61-63

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205027

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 61-63

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205028

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cremes cosméticos; 

preparações cosméticas para o cuidado da pele; 

cotonetes algodoados para uso cosmético; estojos de 

cosmética; máscaras de beleza; máscaras de gel para 

os olhos de uso cosmético; óleos de toilette; loções 

para uso cosmético; leites de toilette; produtos de 

toilette; loções pós-barba [after-shave]; preparações 

para barbear; preparações para bronzear [cosméticos]; 

preparações de proteção solar; desodorizantes para 

uso humano ou para animais; dentífricos; sabonetes; 

sais de banho, sem ser para uso médico; preparações 

para o banho, sem ser para uso médico; preparações 

cosméticas para o banho; champôs; condicionadores 

para o cabelo; loções para o cabelo; laca para o 
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cabelo; motivos decorativos para uso cosmético; 

tatuagens temporárias para o corpo e as unhas para 

fins cosméticos; vernizes para as unhas; bases para 

aplicar nas unhas antes do verniz; f ixadores para 

aplicar depois do verniz nas unhas; preparações para 

o cuidado das unhas; preparações para remoção de 

verniz de unhas; autocolantes para arte de unhas; 

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

lápis para uso cosmético; bases de maquilhagem; 

sprays para a f ixação da maquilhagem; pó para a 

maquilhagem; produtos de maquilhagem dedicados ao 

embelezamento da compleição; bases de maquilhagem; 

corretores [cosméticos]; rouges cosméticos; bálsamos, 

sem ser para fins medicinais; produtos para os cuidados 

dos lábios; bálsamos para os lábios; delineadores para 

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

estojos para batons; sombras para os olhos; delineador 

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

as pálpebras; lápis cosméticos para as maçãs do rosto; 

cosméticos para pestanas; máscara [rímel]; pestanas 

postiças; cosméticos para sobrancelhas; kits cosméticos 

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

máscara [rímel] para as sobrancelhas; pós compactos 

[cosméticos], preenchidos; cartuchos e recargas para 

produtos cosméticos e produtos de maquilhagem; 

preparações para desmaquilhagem; água micelar; 

lenços impregnados com preparações para remover 

maquilhagem; discos de algodão impregnados de 

produtos desmaquilhantes; desmaquilhantes para os 

olhos; produtos de limpeza para escovas cosméticas; 

perfumaria; perfumes; água de colónia; água de 

toilette; difusores de fragrâncias em junco; fragrâncias 

para perfumar o ambiente; incenso; saquetas para 

perfumar roupa; graxa para sapatos; conservantes de 

couro [pomadas]; cremes para couro; algodão para uso 

cosmético; discos de algodão para fins cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205029

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P ro duto s : D e so dor i z a nte s, s em s er pa ra 

pessoas ou animais; preparações desodorizantes 

para o ambiente; preparações para a purif icação 

do ar; cotonetes para fins medicinais; algodão para 

uso medicinal; artigos para pensos, médicos; gessos 

adesivos; toalhas higiénicas; tampões higiénicos 

para a menstruação; caixas de primeiros socorros, 

preenchidas; produtos farmacêuticos; preparações 

para a limpeza de lentes de contacto; álcool para fins 

farmacêuticos; geles de massagem para uso medicinal; 

pomadas para uso medicinal; unguentos contra as 

queimaduras do sol; dentifrícios medicamentosos; 

preparações de higiene bocal para uso medicinal; 

sabão medicinal; sais de banho para uso medicinal; 

p r e p a r a ç õ e s d e b a n h o c o m f i n s m e d i c i n a i s; 

preparações medicinais de higiene pessoal; loções 

para uso farmacêutico; loções medicinais pós-barba; 

loções capilares medicinais; champôs medicinais; 

cápsulas para medicamentos; vacinas; a l imentos 

para bebés; leite em pó para bebés; farinhas lácteas 

para bebés; discos [almofadas] de amamentação; 

fraldas para bebés; al imentos dietéticos para uso 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

preparações médicas para emagrecimento; pílulas de 

emagrecimento; suplementos nutricionais; preparações 

de vitaminas; açúcar para uso medicinal; geleia real 

para uso médico; confeitaria medicamentosa; pastilhas 

para uso farmacêutico; óleos para uso medicinal; 

infusões medicinais; tisanas para fins medicinais; chá 

medicinal; colares antiparasitários para animais; papel 

apanha-moscas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205030

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 6

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

semi-forjado; ligas de metais comuns; figuras em metais 

comuns; estátuas em metais comuns; objetos de arte 

em metais comuns; campainhas [guizos] [sinetas] 

[sinos]; taças em metais comuns; tabuleiros em metal; 

tabuletas em metal; chapas de matrícula metálicas; 

placas de identificação metálicas; rótulos metálicos; 

correntes metálicas; argolas em metais comuns para 

chaves; chaves em metal; cadeados metálicos, que 

não sejam elétricos; fechaduras metálicas, que não 

sejam elétricas; fechos metálicos para sacos; clipes 

metálicos para vedação de sacos; cabides de malas, 

em metal; c o f r e s m et á l i c o s; c a i x a s e m m et a i s 

comuns; cofres-fortes [metálicos ou não metálicos]; 

cofres, eletrónicos; cestos metálicos; recipientes de 

embalagem em metal; fechos metálicos para caixas; 

rolhas de metal; ferragens metálicas; fivelas em metais 

comuns [ferragens]; anéis metálicos; artigos de pregaria 

[pregos]; roscas metálicas; porcas metálicas; parafusos 

metálicos; cavilhas metálicas; rebites metálicos; molas 

[ferragens metálicas]; fios metálicos [metais comuns]; 

ligaduras [ataduras] metálicas; puxadores em metal; 

loquetes metálicos; dobradiças [charneiras] metálicas; 

ganchos [ferragens metálicas]; folhas metálicas para 

embalagem e empacotamento; tecidos metálicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205031

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Teares [máquinas]; máquinas de tingir; 

máquinas para trabalhar o couro; máquinas fiadeiras; 

máquinas tricotadoras; máquinas de costura; máquinas 

de debruar; máquinas de reparação de vestuário; 

máquinas rendeiras; estampilhadoras [máquinas]; 

máquinas de perfuração; máquinas de selagem para 

a indústria; máquinas embaladoras; etiquetadoras 

[máquinas]; pranchas para impressão; prensas [partes 

de máquinas]; rolos de impressão para máquinas; 

aparelhos e máquinas de encadernação, para uso 

industrial; máquinas para imprimir; impressoras 3D.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205032

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  P rodutos : L â mpadas; lâ mpadas elét r icas; 

candeeiros de pé; lustres; lanternas para iluminação; 

abat-jour; d i fusores [i luminação] ; cor rentes de 

luzes para decorações festivas; lanternas chinesas; 

candeeiros de teto; projetores de luz; candeeiros de 

rua; lanternas elétricas; lâmpadas de i luminação; 

ventiladores [ar condicionado]; instalações e aparelhos 

de vent i laç ão [a r c ond ic ionado]; apa rel ho s de 

desodorização do ar; queimadores; botijas de água 

quente; chaleiras elétricas; máquinas de café elétricas; 

torradeiras para pão; utensílios de cozinha elétricos; 

congeladores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205033

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20
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[511]  Produtos : Mobi l iár io; roupeiros; cómodas; 

apa radores [mobi l iá r io]; loucei ro; most r uá r ios 

[mobiliário]; estantes para livros; estantes; ficheiros 

[mobi l iá r io]; mesas; secretár ias para escr itór io 

[mobi l iá r io]; mobi l iá r io de escr itór io; consolas 

[mobiliário]; carrinhos de chá; carrinhos [mobiliário]; 

escrivaninhas; cavaletes [mobiliário]; bandejas de 

mesa; canapés [cadeirões]; sofas; divãs; cadeiras de 

braços; poltronas chaise longues; cadeiras [assentos] 

; tamboretes; bancos para apoio de pés; bancos 

[mobiliário]; camas; acessórios de cama, exceto roupa; 

estruturas de camas; colchões; mobiliário insuflável; 

esteiras para dormir; biombos [mobiliário]; estores 

de janelas interiores [mobiliário]; toalheiros [mobiliário]; 

bengaleiros para guarda-chuvas; porta-revistas; suportes 

pa r a l iv ro s [mobi l iá r io]; ex po s itore s [móvei s]; 

expositores para joias; pedestais para vasos; canteiros 

[móveis]; bengaleiros para casacos; ganchos não 

metálicos para o vestuário; cabides para vestuário; 

coberturas para vestuário [armazenamento]; cabides de 

malas, não metálicos; cadeados não metálicos; argolas, 

não metálicas, para chaves; chaves de plástico; placas 

de identificação, não metálicas; rótulos de plástico; 

leques para uso pessoal, não elétricos; almofadas 

de encosto; a lmofadas de cama; a lmofadas para 

animais de estimação; painéis de afixação; letreiros 

em madeira ou matérias plásticas; molduras; espelhos 

(vidro prateado); espelhos de mão [espelhos de casa-

de-banho]; prateleiras, não metálicas; secretárias de 

regaço; cestos não metálicos; caixas para ferramentas, 

não metálicas, vazias; caixas de madeira ou de plástico; 

arcas, não metálicas; caixas para brinquedos; berços; 

alcofas de verga para bebés; cadeiras altas para bebés; 

berços para bebés; parques para bebés; colchões para 

parques de bebés; tapetes [esteiras] para mudar fraldas 

a bebés; aranhas para crianças; móveis [objetos de 

decoração]; espanta-espíritos [decorativos]; objetos 

de arte em madeira, cera, gesso ou matérias plásticas; 

f igur inhas de madei ra, cera, gesso ou matér ias 

plásticas; estátuas em madeira, cera, gesso ou matérias 

plásticas; casotas para cães; casotas para animais de 

estimação; caixas de correio, não sendo de metal ou de 

alvenaria; caixões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205034

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : Bolsas [envelopes, pochettes] para 

embalagem, em matérias têxteis; ráfia; cordel para 

embalagens; cordas para embalagens; cordas; camas 

de rede; tendas; toldos em matérias têxteis; toldos em 

matérias sintéticas; estores de exterior em matérias 

têxteis; edredons [plumas]; lonas; coberturas de 

veículos, não colocadas; velas; lonas para velas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205035

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 23

[511]  Produtos : Fios em metal para bordar; fios para 

bordar; fios para coser; fios de algodão; fios de lã; fios 

de linho; fios de seda; fios elásticos para uso têxtil.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205036

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Revest imentos para pavimentos; 

tapetes e carpetes; esteiras (tapetes); esteiras para 

ioga; tapetes de entrada; tapetes de banho; tapetes 

para automóveis; esteiras; revestimentos de parede em 

matérias têxteis; papel de parede; papel de parede em 

matérias têxteis; tapeçarias murais não em matérias 

têxteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205037

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Bagas em conserva; manteiga; bebidas 

à base de leite de amêndoa; bebidas à base de leite de 

amendoim; bebidas à base de leite de côco; bebidas 

lácteas, onde predomina o leite; ca ldos; cav iar; 

cogumelos em conserva; produtos de charcutaria; 

batatas fritas; compotas; geleias; frutos enlatados; 

legumes enlatados; carne enlatada; peixe enlatado; 

marisco não v ivo; cornichons [picles de pepino]; 

nata [láctea]; crustáceos não vivos; cascas de fruta; 

snacks à base de frutas; flores comestíveis, secas; foie 

gras; queijo; frutos oleaginosos aromatizados; frutos 

cristalizados; frutos congelados; fruta em conserva; 

pasta de fruta prensada; frutas, processadas; geleias de 

fruta; sementes, preparadas; óleos para alimentação; 

leite; leite não lácteo; leite condensado; legumes em 

conserva; legumes, processadas; marmelada; batidos; 

ovos; azeitonas em conserva; produtos para barrar 

à base de oleaginosas; peixe em conserva; peixe, 

não vivo; sopas; produtos lácteos; saladas de fruta; 

salsichas; substitutos do leite; trufas em conserva; 

carne; carne em conserva; iogurtes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205038

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; chá gelado; bebida à base de chá; 

infusões, não medicinais; café; bebidas à base de café; 

sucedâneos do café; cápsulas de café, preenchidas; 

chicória [sucedâneos do café]; bebidas à base de cacau; 

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

confeitar ia; doces; caramelos [doçar ia]; nogados 

[Nougat]; macaroons de coco; pralinés [bombons]; 

f rutos oleaginosos com cobertura de chocolate; 

geleias de frutos [confeitaria]; pasta de amêndoa; 

produtos para barrar à base de chocolate; doce de 

leite; mel; macarons [bolinhos de massapão]; fondants 

[confeitaria]; bolos; decorações de confeitaria para 

bolos; decorações de chocolate para bolos; profiteroles; 

mousses de chocolate; produtos de pastelaria; tartes; 

panquecas [crepes]; waf f les [gauf res]; pães com 

chocolate; croissants; brioches; pãezinhos; pão; pão 

de especiarias [pão de gengibre]; barras de cereais; 

biscoitos [bolinhos]; bolachas de água e sal; petits fours 

[pastelaria]; sanduiches; gelados [sorvetes]; sorvetes 

[gelados]; iogurte gelado [gelados alimentares]; açúcar; 

sal de cozinha; pimenta; especiarias; ervas aromáticas 

em c on ser va [temperos]; c ond i mentos; mol hos 

(condimentos); mostarda; vinagre; arroz; massa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205039

[220]  Data de pedido : 2023/01/06
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[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Árvores de nata l; bagas f rescas; 

b i s c o i to s pa r a c ãe s; b eb id a s pa r a a n i m a i s d e 

estimação; canábis, em estado bruto; coroas de flores 

naturais; grãos de cacau, em bruto; flores naturais; 

flores secas para decoração; arranjos de fruta fresca; 

frutos secos, não processados; fruta fresca; gengibre 

fresco; sementes para plantação; legumes e vegetais 

frescos; alimentos para animais de estimação; ovas de 

peixes; azeitonas frescas; pimentos [plantas]; plantas; 

plantas secas para decoração; pólen [matéria prima]; 

trutas frescas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205040

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Aperitivos sem álcool; cerveja; bebidas 

de frutos [smoothies]; bebidas de frutas, não alcoólicas; 

bebidas energéticas; bebidas isotónicas; bebidas sem 

álcool; cocktails sem álcool; águas [bebidas]; essências 

não alcoólicas para a preparação de bebidas; extratos 

de f rutos sem álcool; sumos de f rutas [sumos de 

frutos]; sumos vegetais [bebidas]; néctares de frutas, 

sem álcool; preparações não alcoólicas para fazer 

bebidas; xaropes para bebidas; sodas [águas]; bebidas 

proteinadas para desportistas; sorvetes [bebidas].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205041

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas exceto cerveja; 

c idra; aguardente; essências a lcoól icas; extratos 

a lcoól icos; l icores; aguardente de pêra; bebidas 

espirituosas; vinhos; cocktails.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205042

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão, organização e administração de 

negócios; funções de escritório; gestão de programas 

de fidelização de consumidores; afixação de cartazes; 

serviços de fornecimento para terceiros [compra de 

produtos e serviços para outras empresas]; compilação 

de informação numa base de dados informática; 

decoração de montras; organização de desfiles de 

moda para f ins promocionais; demonstração de 

produtos; difusão [distribuição] de amostras; difusão 

de anúncios publ icitár ios; serviços de inscr ições 

para oferta de presentes; organização de exposições 

com fins comerciais ou de publicidade; produção de 

filmes publicitários; serviços de aconselhamento e 

informação comercial aos consumidores na escolha 

de produtos e serviços; marketing; apresentação de 

produtos nos meios de comunicação, para fins de venda 

a retalho; promoção de produtos e serviços através 

de patrocínios de eventos desportivos; publicação 

de textos publ ic itár ios; publ ic idade; publ ic idade 

on l ine numa rede in formát ica; publ ic idade por 
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correspondência; publicidade pela televisão; indexação 

de websites para fins comerciais ou publicitários; 

serviços de relações públicas; serviços de relações 

com os meios de comunicação social; realização de 

eventos comerciais; serviços de encomendas on-line 

na área de restaurantes de comida para levar e de 

entrega ao domicílio; promoção de produtos através de 

influenciadores; serviços retalhistas online referentes a 

músicas e filmes pré-gravados descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205043

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Carpintaria; serviços de bordados; 

costura; gravura; acolchoamento; trabalhos de pelaria; 

modificações de vestuário; alfaiataria personalizada; 

serviços de tanaria; tintura de calçado; tintura de 

têxteis; t intura de couro; serv iços de t inturar ia; 

produção de trabalhos em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205044

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Academias [educação]; organização 

e realização de workshops; serviços de bilheteira 

[e n t r e t e n i m e n t o]; o r g a n i z a ç ã o e d i r e ç ã o d e 

concertos; organização de competições [educação 

ou d iver t imento]; or ientação de v isitas gu iadas; 

organização e realização de conferências; organização 

de desfi les de moda para f ins de entretenimento; 

serviços de divertimento; organização de exposições 

para fins culturais ou educativos; produção de filmes, 

exclu indo f i lmes publ ic itár ios; fornecimento de 

informações no domínio de educação; fornecimento 

de i n for mação no dom í n io do ent reten i mento; 

serviços de jogos providenciados em linha através 

de uma rede informática; disponibilização de vídeos 

online, não descarregáveis; edição de publicações 

eletrónicas; direção de espetáculos; aluguer de obras 

de arte; organização de eventos de entretenimento; 

fotograf ia; organização de festas [divertimento]; 

apresentação de exposições em museus; produção de 

podcasts; exibição de filmes de cinema; publicação 

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

textos publicitários; publicação on-line de livros e 

jornais eletrónicos; serviços online de publicações 

eletrónicas, não descarregáveis; realização de filmes, 

excluindo fi lmes publicitários; redação de textos; 

organização e realização de seminários; realização de 

eventos recreativos; serviços de imagem fotográfica 

por drone; serviços de captação de imagens vídeo 

por drone; organização de espetáculos; produção de 

espetáculos; transferência de conhecimentos e saber-

fazer empresariais [formação]; transferência de know-

how [formação]; d isponibi l i zação de f i lmes, não 

descarregáveis, por meio de serviços de vídeo-on-

demand; disponibilização de instalações para museus.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205045

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : Design de inter iores; serviços de 

arquitetura; autenticação de obras de arte; conceção 

de fatos; conceção de cená r ios de espetácu los; 

conceção de modelos simulados por computador; 

conceção de protótipos; consultadoria em arquitetura; 

consultoria em conceção de websites; controlo de 

qualidade; design de decoração de interiores; design 

industrial; design de moda; serviços de conceção de 

logótipos; estilismo [conceção industrial].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205046

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Decoração de alimentos; informações 

e consel hos relac ionados com a prepa ração de 

refeições; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, 

copos; aluguer de alojamento temporário; reservas 

de alojamento temporário; serviços de agência de 

alojamento temporário [hotéis, pensões]; serviços de 

bar; serviços de café; serviços de cafetaria; serviços de 

cantina; serviços personalizados de chefes de cozinha; 

serv iços de restaurante; serv iços de cater ing de 

alimentos e bebidas; serviços de hotel; aluguer de salas 

de reuniões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205047

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  R e q u e r e n t e  :  L O U I S  V U I T T O N 

MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de salões de beleza; tratamento 

de beleza de animais; serviços de aromaterapia; salões 

de barbearia; serviços de salões de beleza; serviços de 

body piercing; consultadoria na área da viticulture; 

serviços de terapia por ventosas; depilação a cera; 

aconselhamento dietético e nutricional; serviços de 

arranjos florais; jardinagem; cabeleireiros; serviços 

de cuidados de saúde; serviços de estações termais/

spa; hor t icu ltu ra; desig n pa i sag í st ico; ser v iços 

de arquitetura paisagista; serviços de manicure; 

massagistas; serviços de ótica; serviços de cabeleireiro 

para animais de estimação; cirurgia plástica; serviços 

de sauna; serviços de solário; serviços de tatuadores; 

serviços de terapia; plantação de árvores para fins 

de compensação de carbono; serviços de vacinação; 

serviços de viticultura; confeção de grinaldas [arte 

floral].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205048

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

 Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd

  Endereço : 

13

 No.13, Yishengbai Rd, Environmental Protection 

Industry Zone, Jimo, Qingdao, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

離

濾

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/205049

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

 Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd

  Endereço : 

13

 No.13, Yishengbai Rd, Environmental Protection 

Industry Zone, Jimo, Qingdao, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 料

冷

車

蠟

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205050

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

 Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd

  Endereço : 

13

 No.13, Yishengbai Rd, Environmental Protection 

Industry Zone, Jimo, Qingdao, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

旅行

蠟

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205051

[220]  Data de pedido : 2023/01/06

[730]  Requerente : 

 Xiamen Leelen Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

128 101 001

 No.001, Room 101, No.128, Fengqi Road, Software 

Park Phase III, Torch Hi-Tech Zone Industrial Zone, 

Xiamen, Fujian, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

T F T-L C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205054

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços de prestação 

de cuidados de saúde; consulta médica e serviços 

de d iagnóst ico; ava l iação de saúde, ser v iços de 

tratamento e cuidados primários de saúde; assistência 

médica; serv iços de cu idados médicos; serv iços 

de enfermagem; serviços de reabilitação; serviços 

veterinários; cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos e animais; serviços de agricultura, 

horticultura e silvicultura; informação, consultoria e 

serviços de assessoria relacionados com todos os supra 

mencionados serviços; e tudo o que precede também 

fornecido em linha on-line , e por meio da internet, 

da rede global informática de informações e/ou através 

de redes de comunicações; todo o incluído na classe 

44.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205055

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

resorts  e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes self-service , 

restaurantes hot pot , restaurantes de grelhados, 

cantinas, snack-bars , bares de sashimi  e de 

sushi , balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão ( lounge ), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para dine in , para 

take away  e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de 

reunião.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205056

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : Educação; serv iços de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de produção de espectáculos; serviços de 

produção de teatro e serviços de venda de bilhetes 

(entretenimento); serviços de concertos musicais; 

apresentação de espectáculos ao v ivo; produção 

de filmes e programas de televisão; organização e 

realização de actividades desportivas e culturais; 

organização e direcção de conferências e convenções; 

fornecimento de instalações de entretenimento como 

multiplex, cinema, pista de patinagem no gelo, salas 

de espectáculos para exposições, jogos e diversões 

mecânicos e electrónicos; patrocínio não financeiro 

de competições desportivas e de entretenimento e de 

eventos culturais; serviços de galeria de arte; todos 

relacionados com centros comerciais e complexos 

de retalho e de lazer, mas excluindo os relacionados 

com o fornec imento de a lojamento temporár io, 

hoteleiro ou turístico ou cruzeiros ou serviços de 

navios de cruzeiro; publicação de livros, revistas e 

produtos de impressão; organização e realização de 

workshops; organização de desfiles de moda para fins 

de entretenimento; produção de filmes; organização 

de concursos; organização de espectáculos; serviços 

de exposições de ar te; organização de palestras 

relacionadas com arte; organização de exposições de 

arte; apresentação de obras de arte visual ou literatura 

ao público com fins culturais ou educativos; aluguer 

de obras de arte; organização de concursos artísticos; 

organização de eventos culturais e artísticos; serviços 

de educação relacionados com as artes; serviços para 

o ensino de arte e da história da arte; realização de 

workshops e seminários sobre apreciação de arte; 

organização e preparação de eventos musicais e outros 

eventos culturais e artísticos; apresentação de obras 

de artes visuais e de literatura ao público com fins 

culturais ou educativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205057

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

pa ra reser vas de v iagens, ser v iços de bi l hetes, 
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provisão de informação sobre transportes, transporte 

de passageiros, acompanhamento de passageiros, 

aluguer de veículos, serviços de estacionamento de 

carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria 

relacionados com viagens e transportes, serviços 

de s ightseeing , t ratamento ( hand l ing ) de 

armazenamento e transporte e bagagem para os 

passagei ros, f reta mento de av iões, nav ios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205058

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : Serv iços de gestão e consultor ia 

de negócios; funções de escritório; administração 

comercial e hoteleira; informações e consultas de 

negócios; serviços de assistência comercial; serviços 

de centro de negócios; pesquisa de marketing; gestão 

comercial de hotéis; organização de exposições e feiras 

comerciais com fins comerciais e publicitários; serviços 

de marketing, divulgação, publicidade e promoção; 

aluguer de espaços publicitários; serviços de venda 

a retalho relacionados com al imentos e bebidas, 

produtos de banho e de beleza, produtos de impressão 

e papelaria, vestuário e acessórios de vestuário, filmes, 

produtos têxteis, artigos de couro e produtos florais; 

serviços de venda a retalho em supermercados e 

centros comerciais ou áreas de venda a retalho; gestão 

comercial de artistas performativos; consultadoria em 

organização de negócios; organização de desfiles de 

moda com fins promocionais; serviços de informação e 

assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; 

antiquário; todos relacionados com centros comerciais 

e complexos de retalho e de lazer, mas excluindo 

os relacionados com o fornecimento de alojamento 

temporário, hoteleiro ou turístico ou cruzeiros ou 

serviços de navios de cruzeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205059

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuár io, ca lçado e chapelar ia, 

i nc lu i ndo ve s t u á r io c on fe c c ion ado, avent a i s, 

maillots , calções de banho e demais fatos de praia, 

roupões, chinelos, sandálias e sapatos de banho; coifas 

e outras toucas, incluindo toucas de banho; capuzes, 

barretes, bonés e chapéus altos; romeiras; blusas (de 

malha e outras), calças, camisas, camisolas, camisetas; 

gravatas, suspensórios; estolas, peitilhos, espartilhos 

e corpetes; dólmans, paletós, jaquetas, gabardinas, 

togas, casacos e outras roupas exteriores; uniformes 

e vestidos; tapa-orelhas, véuzinhos de chapéu e xales; 

mitenes e luvas, incluindo de golfe; regalos; polainas, 

incluindo grevas; jérseis; librés; pijamas, ceroulas e 

demais roupa interior; cintas, incluindo as elásticas, 

cuecas e fraldas; ligas ou jarreteiras, ligas de peúgas 

e peúgas; meias e calcanheiras para meias; tricots; 

botas, bot inas, borzegu ins, ca lçado de f utebol, 

calçado de praia, sapatos, incluindo de desporto e 

de ginástica, galochas, socos e tamancos; alpercatas, 

antiderrapantes, calcanheiras, gáspeas, protectores, 

v i ras, todos para ca lçado, solas, inclu indo solas 

interiores, tacões e demais saltos; pitons  para 

calçado de futebol; presilhas para polainas, canos de 

botas; algibeiras de vestuário, encaixes de camisas, 

escapulár ios, forros confecc ionados, a lmofadas 

forradas para aquecer os pés, babadouros, ampara-

seios (vulgo soutiens ), armações de chapéus, 

encaixes e plastrões de camisas, colarinhos, incluindo 

colar inhos postiços, corpinhas para esparti lhos, 

punhos de camisa, vestuário para automobilistas, 

equipamento para ciclistas, fatos para esqui náutico e 

vestuário em papel.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205060

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : Serv iços de gestão e consultor ia 

de negócios; funções de escritório; administração 

comercial e hoteleira; informações e consultas de 

negócios; serviços de assistência comercial; serviços 

de centro de negócios; pesquisa de marketing; gestão 

comercial de hotéis; organização de exposições e feiras 

comerciais com fins comerciais e publicitários; serviços 

de marketing, divulgação, publicidade e promoção; 

aluguer de espaços publicitários; serviços de venda 

a retalho relacionados com al imentos e bebidas, 

produtos de banho e de beleza, produtos de impressão 

e papelaria, vestuário e acessórios de vestuário, filmes, 

produtos têxteis, artigos de couro e produtos florais; 

serviços de venda a retalho em supermercados e 

centros comerciais ou áreas de venda a retalho; gestão 

comercial de artistas performativos; consultadoria em 

organização de negócios; organização de desfiles de 

moda com fins promocionais; serviços de informação e 

assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; 

antiquário; todos relacionados com centros comerciais 

e complexos de retalho e de lazer, mas excluindo 

os relacionados com o fornecimento de alojamento 

temporário, hoteleiro ou turístico ou cruzeiros ou 

serviços de navios de cruzeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205061

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de angariação de fundos de 

caridade; organização e distribuição de donativos 

de car idade; gestão e d istr ibu ição de fundos de 

caridade; prestação de assistência financeira; serviços 

financeiros; assuntos monetários; assuntos financeiros; 

serviços de crédito, de débito e cartões de débito; 

patrocínio financeiro; tutela financeira; informação, 

consultoria e serviços de assessoria relacionados com 

todos os supra mencionados serviços; e tudo o que 

precede também fornecido em linha on-line  e 

por meio da internet, da rede global informática de 

informações e/ou através de redes de comunicações; 

todo o incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205062

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

pa ra reser vas de v iagens, ser v iços de bi l hetes, 

provisão de informação sobre transportes, transporte 

de passageiros, acompanhamento de passageiros, 

aluguer de veículos, serviços de estacionamento de 

carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria 

relacionados com viagens e transportes, serviços 

de s ightseeing , t ratamento ( hand l ing ) de 

armazenamento e transporte e bagagem para os 

passagei ros, f reta mento de av iões, nav ios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/205063

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : Educação; serv iços de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de produção de espectáculos; serviços de 

produção de teatro e serviços de venda de bilhetes 

(entretenimento); serviços de concertos musicais; 

apresentação de espectáculos ao v ivo; produção 

de filmes e programas de televisão; organização e 

realização de actividades desportivas e culturais; 

organização e direcção de conferências e convenções; 

fornecimento de instalações de entretenimento como 

multiplex, cinema, pista de patinagem no gelo, salas 

de espectáculos para exposições, jogos e diversões 

mecânicos e electrónicos; patrocínio não financeiro 

de competições desportivas e de entretenimento e de 

eventos culturais; serviços de galeria de arte; todos 

relacionados com centros comerciais e complexos 

de retalho e de lazer, mas excluindo os relacionados 

com o fornec imento de a lojamento temporár io, 

hoteleiro ou turístico ou cruzeiros ou serviços de 

navios de cruzeiro; publicação de livros, revistas e 

produtos de impressão; organização e realização de 

workshops; organização de desfiles de moda para fins 

de entretenimento; produção de filmes; organização 

de concursos; organização de espectáculos; serviços 

de exposições de ar te; organização de palestras 

relacionadas com arte; organização de exposições de 

arte; apresentação de obras de arte visual ou literatura 

ao público com fins culturais ou educativos; aluguer 

de obras de arte; organização de concursos artísticos; 

organização de eventos culturais e artísticos; serviços 

de educação relacionados com as artes; serviços para 

o ensino de arte e da história da arte; realização de 

workshops e seminários sobre apreciação de arte; 

organização e preparação de eventos musicais e outros 

eventos culturais e artísticos; apresentação de obras 

de artes visuais e de literatura ao público com fins 

culturais ou educativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205065

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de 

provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

resorts  e pensões, serviços de reservas, marcações 

e provisão de informação e organização para hotéis 

e pensões, restaurantes, restaurantes self-service , 

restaurantes hot pot , restaurantes de grelhados, 

cantinas, snack-bars , bares de sashimi  e de 

sushi , balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, 

serviços de bar e de salão ( lounge ), serviços de 

provisão de alimentos e bebidas para dine in , para 

take away  e para entrega; serviços de banquetes; 

serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de 

reunião.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205066

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro, produtos nestas 

matérias não incluídos noutras classes; peles de animais, 

malas de viagem e malas de mão, chapéus-de-chuva, 

chap éu s-de-sol e b enga la s, ch ic ote s e s e la r ia, 

incluindo carteiras de bolso, porta-moedas, sacos de 

viagem, sacos de transporte, sacos de desporto, sacos 

carry-on, fanny packs e bagagem, mochilas e pastas 

escolares, estojos, pastas para documentos, alcofas 

e fa i xas de pano para t ranspor tar bebés, por ta 

cartões, porta-chaves em couro, sacos de compras e 

sacos de compras com rodas, sacos para campistas e 
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alpinistas, sacos porta-fatos e vestuário para animais 

de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205067

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços de prestação 

de cuidados de saúde; consulta médica e serviços 

de d iagnóst ico; ava l iação de saúde, ser v iços de 

tratamento e cuidados primários de saúde; assistência 

médica; serv iços de cu idados médicos; serv iços 

de enfermagem; serviços de reabilitação; serviços 

veterinários; cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos e animais; serviços de agricultura, 

horticultura e silvicultura; informação, consultoria e 

serviços de assessoria relacionados com todos os supra 

mencionados serviços; e tudo o que precede também 

fornecido em linha on-line , e por meio da internet, 

da rede global informática de informações e/ou através 

de redes de comunicações; todo o incluído na classe 

44.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205068

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, papelão e produtos feitos com 

esses materiais (não incluídos em outras classes); 

produtos impressos; publicações impressas; materiais 

de escritório e papelaria (não incluídos em outras 

classes); dossiers e pastas de papel e cartão; livros; 

catálogos; revistas; jornais; panf letos; periódicos; 

cartões de fel ic itações; postais; blocos de notas; 

canetas; instrumentos de escrita; calendários; bases 

para copos e marcadores de mesa de papel e cartão; 

guardanapos em papel; papel e matérias plásticas 

para embalagem; produtos para embalar em papel e 

plástico; caixas para embalagem em cartão; toalhas 

de papel; fotografias; materiais para artistas; porta-

passaportes; material para encadernação; adesivos 

para papelaria ou para uso doméstico; pincéis de 

pintura; máquinas de escrever e artigos de escritório 

(excepto mobí l ias); mater ia l de instrucção e de 

ensino (excepto maquinaria); materiais plásticos para 

embalagem (não incluídos em outras classes); clichés e 

estereótipos de impressão; blocos de impressão; livros 

de arte; catálogos de exposições de arte; materiais de 

arte (que não sejam tintas); papel de arte; impressões 

de arte; cavaletes de arte; livros de arte gráfica digital; 

papel para belas artes; obras de arte l itográficas; 

reproduções de arte impressas; fotografias de arte; 

impressões de belas artes; reproduções de arte gráfica; 

impressões de artes gráficas; suportes para montagens 

fotográficas ou de arte; impressões de belas artes 

gráficas; conjuntos de pintura para artes e ofícios; 

equipamento de modelagem; utensilios e materiais de 

decoração e arte; montagens fotográficas ou artísticas 

em papel ou cartão; obras de arte em papel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205069

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 114 36

36 1

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205070

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 114 36

36 1

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205071

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 114 36

36 1

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205072

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 114 36

36 1

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205073

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 114 36

36 1

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205074

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 114 36

36 1

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205075

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Aquaporin A/S

  Endereço : Nymollevej 78, DK-DK-2800 Kongens 

Lyngby, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : filtros para a água potável; filtros para 

purificadores de água; filtros para águas residuais; 

aparelhos para filtrar a água; aparelhos de filtragem 

de água potável; instalações para a purificação da 

água; aparelhos e instalações para o amaciamento 

da água; aparelhos e máquinas para a purificação da 

água; instalações de dessalinização da água do mar; 

aparelhos para a purif icação de água canalizada; 

filtro de torneiras domésticas; filtro para o tratamento 

de água; instalações para a purificação de esgotos; 

aparelhos de dessalinização de água; instalações para 

o abastecimento de água; dispositivo industrial de 

purificação de água.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205076

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : Aquaporin A/S

  Endereço : Nymollevej 78, DK-DK-2800 Kongens 

Lyngby, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : filtros para a água potável; filtros para 

purificadores de água; filtros para águas residuais; 

aparelhos para filtrar a água; aparelhos de filtragem 

de água potável; instalações para a purificação da 

água; aparelhos e instalações para o amaciamento 

da água; aparelhos e máquinas para a purificação da 

água; instalações de dessalinização da água do mar; 

aparelhos para a purif icação de água canalizada; 

filtro de torneiras domésticas; filtro para o tratamento 

de água; instalações para a purificação de esgotos; 

aparelhos de dessalinização de água; instalações para 

o abastecimento de água; dispositivo industrial de 

purificação de água.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205077

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

 CAI JINFENG

  Endereço : 96-126

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205078

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

 CAI JINFENG

  Endereço : 96-126

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43
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[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205079

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 230-246 12 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205080

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 13

T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205081

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 聯

零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205082

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 484

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205083

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 484

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205084

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 



N.º 9 — 1-3-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2309

  Endereço : 484

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205085

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205086

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205087

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205088

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205089

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

15 6 3102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/205093

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

 CHEANG IEC HOU

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205094

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

 CHEANG IEC HOU

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205095

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

 CHEANG IEC HOU

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205096

[220]  Data de pedido : 2023/01/09

[730]  Requerente : 

 CHEANG IEC HOU

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205102

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

15 330

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205103

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 1 12

136
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205104

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 1 12

136

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205105

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 1 12

136

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205106

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : Room 214, Building 3, No. 503 Yan 

An Xi Road, Chang Ning District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

Ｔ

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205108

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

 CHEN JINGYU

  Endereço : 21C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205113

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e firmware de computador 

para jogos de fortuna ou azar em qualquer plataforma 

c omputor i z ad a, i nc lu i ndo s lot-mach i ne s  e 

terminais de vídeo de lotaria; software e programas de 

computador descarregáveis para jogos de casino, jogos 

de slots , jogos móveis, jogos de lotaria, jogos de 

apostas online e jogos eletrónicos online; programas e 

software de jogos eletrónicos descarregáveis.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/205114

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos para jogos de azar 

ou fortuna; equipamentos de jogos de casino ou de 

lotaria reconfiguráveis, nomeadamente, máquinas de 

jogos e respetivo software de jogos de computador 

operacional gravado, vendidos em conjunto; máquinas 

de jogos de casino reconfiguráveis e respetivo software 

de jogos operacional gravado, vendidos em conjunto; 

jogos de casino sob a forma de jogos de cartas; jogos 

de casino sob a forma de jogos de cartas em que um ou 

vários jogadores competem contra a casa representada 

por um croupier físico e virtual; jogos de casino sob 

a forma de jogos de cartas e disposição (layouts) para 

mesas de jogo virtuais ou ao vivo; aparelhos para 

jogos, nomeadamente, slot-machines  com ou sem 

saída de vídeo; máquinas de jogos de azar; jogos de 

mesa de vídeo computorizados para fins de jogos; 

mesas de jogo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205115

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : Ser v iç os de cas i no, ser v iç os de 

d i ve r t i m e nt o, n o m e a d a m e nt e, r e a l i z a ç ã o d e 

jogos e torneios de bacará ao v ivo; prestação de 

instalações para e realização de eventos especiais de 

competições e torneios de casino e de jogos; serviços 

de divertimento, nomeadamente, fornecimento de 

jogos de azar de mesa ao vivo e jogos de azar online 

com jackpots progressivos, bónus e apostas paralelas; 

serviços de divertimento, fornecimento de jogos de 

azar ao vivo em casinos; realização de torneios de 

jogos de cartas bacará ao vivo; serviços de jogos sob 

a forma de jogos de casino; serviços de divertimento, 

nomeadamente, realização de jogos de azar de mesa 

ao vivo num estabelecimento de jogos ou de jogos 

eletrónicos de mesa acionados por moedas para fins de 

jogos; organização e realização de eventos especiais 

para f ins de divertimento social, nomeadamente, 

eventos de competições e torneios de casino e de jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205116

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e firmware de computador 

para jogos de fortuna ou azar em qualquer plataforma 

c omputor i z ad a, i nc lu i ndo s lot-mach i ne s  e 

terminais de vídeo de lotaria; software e programas de 

computador descarregáveis para jogos de casino, jogos 

de slots , jogos móveis, jogos de lotaria, jogos de 

apostas online e jogos eletrónicos online; programas e 

software de jogos eletrónicos descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205117

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos para jogos de azar 

ou fortuna; equipamentos de jogos de casino ou de 

lotaria reconfiguráveis, nomeadamente, máquinas de 

jogos e respetivo software de jogos de computador 

operacional gravado, vendidos em conjunto; máquinas 

de jogos de casino reconfiguráveis e respetivo software 

de jogos operacional gravado, vendidos em conjunto; 

jogos de casino sob a forma de jogos de cartas; jogos 

de casino sob a forma de jogos de cartas em que um ou 

vários jogadores competem contra a casa representada 
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por um croupier físico e virtual; jogos de casino sob 

a forma de jogos de cartas e disposição (layouts) para 

mesas de jogo virtuais ou ao vivo; aparelhos para 

jogos, nomeadamente, slot-machines  com ou sem 

saída de vídeo; máquinas de jogos de azar; jogos de 

mesa de vídeo computorizados para fins de jogos; 

mesas de jogo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205118

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : Ser v iç os de cas i no, ser v iç os de 

d i ve r t i m e nt o, n o m e a d a m e nt e, r e a l i z a ç ã o d e 

jogos e torneios de bacará ao v ivo; prestação de 

instalações para e realização de eventos especiais de 

competições e torneios de casino e de jogos; serviços 

de divertimento, nomeadamente, fornecimento de 

jogos de azar de mesa ao vivo e jogos de azar online 

com jackpots progressivos, bónus e apostas paralelas; 

serviços de divertimento, fornecimento de jogos de 

azar ao vivo em casinos; realização de torneios de 

jogos de cartas bacará ao vivo; serviços de jogos sob 

a forma de jogos de casino; serviços de divertimento, 

nomeadamente, realização de jogos de azar de mesa 

ao vivo num estabelecimento de jogos ou de jogos 

eletrónicos de mesa acionados por moedas para fins de 

jogos; organização e realização de eventos especiais 

para f ins de divertimento social, nomeadamente, 

eventos de competições e torneios de casino e de jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205119

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e firmware de computador 

para jogos de fortuna ou azar em qualquer plataforma 

c omputor i z ad a, i nc lu i ndo s lot-mach i ne s  e 

terminais de vídeo de lotaria; software e programas de 

computador descarregáveis para jogos de casino, jogos 

de slots , jogos móveis, jogos de lotaria, jogos de 

apostas online e jogos eletrónicos online; programas e 

software de jogos eletrónicos descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205120

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos para jogos de azar 

ou fortuna; equipamentos de jogos de casino ou de 

lotaria reconfiguráveis, nomeadamente, máquinas de 

jogos e respetivo software de jogos de computador 

operacional gravado, vendidos em conjunto; máquinas 

de jogos de casino reconfiguráveis e respetivo software 

de jogos operacional gravado, vendidos em conjunto; 

jogos de casino sob a forma de jogos de cartas; jogos 

de casino sob a forma de jogos de cartas em que um ou 

vários jogadores competem contra a casa representada 

por um croupier físico e virtual; jogos de casino sob 

a forma de jogos de cartas e disposição (layouts) para 

mesas de jogo virtuais ou ao vivo; aparelhos para 

jogos, nomeadamente, slot-machines  com ou sem 

saída de vídeo; máquinas de jogos de azar; jogos de 

mesa de vídeo computorizados para fins de jogos; 

mesas de jogo.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205121

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : Ser v iç os de cas i no, ser v iç os de 

d i ve r t i m e nt o, n o m e a d a m e nt e, r e a l i z a ç ã o d e 

jogos e torneios de bacará ao v ivo; prestação de 

instalações para e realização de eventos especiais de 

competições e torneios de casino e de jogos; serviços 

de divertimento, nomeadamente, fornecimento de 

jogos de azar de mesa ao vivo e jogos de azar online 

com jackpots progressivos, bónus e apostas paralelas; 

serviços de divertimento, fornecimento de jogos de 

azar ao vivo em casinos; realização de torneios de 

jogos de cartas bacará ao vivo; serviços de jogos sob 

a forma de jogos de casino; serviços de divertimento, 

nomeadamente, realização de jogos de azar de mesa 

ao vivo num estabelecimento de jogos ou de jogos 

eletrónicos de mesa acionados por moedas para fins de 

jogos; organização e realização de eventos especiais 

para f ins de divertimento social, nomeadamente, 

eventos de competições e torneios de casino e de jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205128

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Clarke, Murray Colin

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Leite de ovelha em pó fortificado com 

adição de nutrientes, vitaminas, minerais (suplementos 

dietéticos); fermentos lácteos para uso farmacêutico 

ou médicos; leite maltado [leite de malte] para uso 

farmacêutico ou médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205129

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Clarke, Murray Colin

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e produtos lácteos incluindo 

creme, natas batidas, leite gorde (full cream milk), 

bebidas de leite, leite de vaca, leite de cabra, leite de 

ovelha, leite fermentado, coalhada [leite coalhado], 

leite evaporado, leite condensado, leite em pó (excepto 

para uso infantil); queijo; iogurte; bebidas de iogurte; 

bebidas à base de produtos lácteos e bebidas com leite; 

substitutos do leite, nomeadamente leite de amêndoa, 

leite de côco, leite de amendoim, leite de arroz, leite 

de soja; queijo, iogurte e iogurte e outros produtos 

lácteos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205137

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 501 -2203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/205140

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

 Shenzhen BOTINKIT Co., Ltd.

  Endereço : 111

26a

 26A. Zimao Center, No.111 Taizi Road, Zhaoshang 

Street, Nanshan, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205141

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

 Shenzhen BOTINKIT Co., Ltd.

  Endereço : 111

26a

 26A. Zimao Center, No.111 Taizi Road, Zhaoshang 

Street, Nanshan, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205142

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

 Shenzhen BOTINKIT Co., Ltd.

  Endereço : 111

26a

 26A. Zimao Center, No.111 Taizi Road, Zhaoshang 

Street, Nanshan, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205143

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

 Shenzhen BOTINKIT Co., Ltd.

  Endereço : 111

26a

 26A. Zimao Center, No.111 Taizi Road, Zhaoshang 

Street, Nanshan, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

炻

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205144

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

 Shenzhen BOTINKIT Co., Ltd.

  Endereço : 111

26a

 26A. Zimao Center, No.111 Taizi Road, Zhaoshang 

Street, Nanshan, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/205145

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

260 418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205146

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

260 418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205147

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

 Jinan Luweizhai Food Co., Ltd.

  Endereço : 

 Meilihu Private Science and Technology Industrial 

Park, Huaiyin District, Jinan City, Shandong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205148

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7

21 1

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205149

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, papelão e produtos feitos com 

esses materiais (não incluídos em outras classes); 

produtos impressos; publicações impressas; materiais 

de escritório e papelaria (não incluídos em outras 

classes); dossiers e pastas de papel e cartão; livros; 

catálogos; revistas; jornais; panf letos; periódicos; 

cartões de fel ic itações; postais; blocos de notas; 

canetas; instrumentos de escrita; calendários; bases 

para copos e marcadores de mesa de papel e cartão; 

guardanapos em papel; papel e matérias plásticas 

para embalagem; produtos para embalar em papel e 

plástico; caixas para embalagem em cartão; toalhas 

de papel; fotografias; materiais para artistas; porta-

passaportes; material para encadernação; adesivos 
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para papelaria ou para uso doméstico; pincéis de 

pintura; máquinas de escrever e artigos de escritório 

(excepto mobí l ias); mater ia l de instrucção e de 

ensino (excepto maquinaria); materiais plásticos para 

embalagem (não incluídos em outras classes); clichés e 

estereótipos de impressão; blocos de impressão; livros 

de arte; catálogos de exposições de arte; materiais de 

arte (que não sejam tintas); papel de arte; impressões 

de arte; cavaletes de arte; livros de arte gráfica digital; 

papel para belas artes; obras de arte l itográficas; 

reproduções de arte impressas; fotografias de arte; 

impressões de belas artes; reproduções de arte gráfica; 

impressões de artes gráficas; suportes para montagens 

fotográficas ou de arte; impressões de belas artes 

gráficas; conjuntos de pintura para artes e ofícios; 

equipamento de modelagem; utensilios e materiais de 

decoração e arte; montagens fotográficas ou artísticas 

em papel ou cartão; obras de arte em papel.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, azul, laranja.

[210]  N.º : N/205150

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro, produtos nestas 

matérias não incluídos noutras classes; peles de animais, 

malas de viagem e malas de mão, chapéus-de-chuva, 

chap éu s-de-sol e b enga la s, ch ic ote s e s e la r ia, 

incluindo carteiras de bolso, porta-moedas, sacos 

de viagem, sacos de transporte, sacos de desporto, 

sacos carry-on, fanny packs e bagagem, mochilas e 

pastas escolares, estojos, pastas para documentos, 

alcofas e faixas de pano para transportar bebés, porta 

cartões, porta-chaves em couro, sacos de compras e 

sacos de compras com rodas, sacos para campistas e 

alpinistas, sacos porta-fatos e vestuário para animais 

de estimação.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, azul, laranja.

[210]  N.º : N/205151

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuár io, ca lçado e chapelar ia, 

i nc lu i ndo ve s t u á r io c on fe c c ion ado, avent a i s, 

maillots , calções de banho e demais fatos de praia, 

roupões, chinelos, sandálias e sapatos de banho; coifas 

e outras toucas, incluindo toucas de banho; capuzes, 

barretes, bonés e chapéus altos; romeiras; blusas (de 

malha e outras), calças, camisas, camisolas, camisetas; 

gravatas, suspensórios; estolas, peitilhos, espartilhos 

e corpetes; dólmans, paletós, jaquetas, gabardinas, 

togas, casacos e outras roupas exteriores; uniformes 

e vestidos; tapa-orelhas, véuzinhos de chapéu e xales; 

mitenes e luvas, incluindo de golfe; regalos; polainas, 

incluindo grevas; jérseis; librés; pijamas, ceroulas e 

demais roupa interior; cintas, incluindo as elásticas, 

cuecas e fraldas; ligas ou jarreteiras, ligas de peúgas 

e peúgas; meias e calcanheiras para meias; tricots; 

botas, bot inas, borzegu ins, ca lçado de f utebol, 

calçado de praia, sapatos, incluindo de desporto e 

de ginástica, galochas, socos e tamancos; alpercatas, 

antiderrapantes, calcanheiras, gáspeas, protectores, 

v i ras, todos para ca lçado, solas, inclu indo solas 

interiores, tacões e demais saltos; pitons  para 

calçado de futebol; presilhas para polainas, canos de 

botas; algibeiras de vestuário, encaixes de camisas, 

escapulár ios, forros confecc ionados, a lmofadas 

forradas para aquecer os pés, babadouros, ampara-seios 

(vulgo soutiens ), armações de chapéus, encaixes e 

plastrões de camisas, colarinhos, incluindo colarinhos 

post iços, corpinhas para espart i lhos, punhos de 

camisa, vestuário para automobilistas, equipamento 

para ciclistas, fatos para esqui náutico e vestuário em 

papel.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, azul, laranja.

[210]  N.º : N/205152

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : Serv iços de gestão e consultor ia 

de negócios; funções de escritório; administração 

comercial e hoteleira; informações e consultas de 

negócios; serviços de assistência comercial; serviços 

de centro de negócios; pesquisa de marketing; gestão 

comercial de hotéis; organização de exposições e feiras 

comerciais com fins comerciais e publicitários; serviços 

de marketing, divulgação, publicidade e promoção; 

aluguer de espaços publicitários; serviços de venda 

a retalho relacionados com al imentos e bebidas, 

produtos de banho e de beleza, produtos de impressão 

e papelaria, vestuário e acessórios de vestuário, filmes, 

produtos têxteis, artigos de couro e produtos florais; 

serviços de venda a retalho em supermercados e 

centros comerciais ou áreas de venda a retalho; gestão 

comercial de artistas performativos; consultadoria em 

organização de negócios; organização de desfiles de 

moda com fins promocionais; serviços de informação e 

assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; 

antiquário; todos relacionados com centros comerciais 

e complexos de retalho e de lazer, mas excluindo 

os relacionados com o fornecimento de alojamento 

temporário, hoteleiro ou turístico ou cruzeiros ou 

serviços de navios de cruzeiro.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, azul, laranja.

[210]  N.º : N/205153

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de angariação de fundos de 

caridade; organização e distribuição de donativos 

de car idade; gestão e d istr ibu ição de fundos de 

caridade; prestação de assistência financeira; serviços 

financeiros; assuntos monetários; assuntos financeiros; 

serviços de crédito, de débito e cartões de débito; 

patrocínio financeiro; tutela financeira; informação, 

consultoria e serviços de assessoria relacionados com 

todos os supra mencionados serviços; e tudo o que 

precede também fornecido em linha on-line  e 

por meio da internet, da rede global informática de 

informações e/ou através de redes de comunicações; 

todo o incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, azul, laranja.

[210]  N.º : N/205154

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

pa ra reser vas de v iagens, ser v iços de bi l hetes, 

provisão de informação sobre transportes, transporte 

de passageiros, acompanhamento de passageiros, 

aluguer de veículos, serviços de estacionamento de 

carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria 

relacionados com viagens e transportes, serviços 

de s ightseeing , t ratamento ( hand l ing ) de 
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armazenamento e transporte e bagagem para os 

passagei ros, f reta mento de av iões, nav ios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, azul, laranja.

[210]  N.º : N/205155

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : Educação; serv iços de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de produção de espectáculos; serviços de 

produção de teatro e serviços de venda de bilhetes 

(entretenimento); serviços de concertos musicais; 

apresentação de espectáculos ao v ivo; produção 

de filmes e programas de televisão; organização e 

realização de actividades desportivas e culturais; 

organização e direcção de conferências e convenções; 

fornecimento de instalações de entretenimento como 

multiplex, cinema, pista de patinagem no gelo, salas 

de espectáculos para exposições, jogos e diversões 

mecânicos e electrónicos; patrocínio não financeiro 

de competições desportivas e de entretenimento e de 

eventos culturais; serviços de galeria de arte; todos 

relacionados com centros comerciais e complexos 

de retalho e de lazer, mas excluindo os relacionados 

com o fornec imento de a lojamento temporár io, 

hoteleiro ou turístico ou cruzeiros ou serviços de 

navios de cruzeiro; publicação de livros, revistas e 

produtos de impressão; organização e realização de 

workshops; organização de desfiles de moda para fins 

de entretenimento; produção de filmes; organização 

de concursos; organização de espectáculos; serviços 

de exposições de ar te; organização de palestras 

relacionadas com arte; organização de exposições de 

arte; apresentação de obras de arte visual ou literatura 

ao público com fins culturais ou educativos; aluguer 

de obras de arte; organização de concursos artísticos; 

organização de eventos culturais e artísticos; serviços 

de educação relacionados com as artes; serviços para 

o ensino de arte e da história da arte; realização de 

workshops e seminários sobre apreciação de arte; 

organização e preparação de eventos musicais e outros 

eventos culturais e artísticos; apresentação de obras 

de artes visuais e de literatura ao público com fins 

culturais ou educativos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, azul, laranja.

[210]  N.º : N/205157

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[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, laranja.

[210]  N.º : N/205158

[220]  Data de pedido : 2023/01/10
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[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços de prestação 

de cuidados de saúde; consulta médica e serviços 

de d iagnóst ico; ava l iação de saúde, ser v iços de 

tratamento e cuidados primários de saúde; assistência 

médica; serv iços de cu idados médicos; serv iços 

de enfermagem; serviços de reabilitação; serviços 

veterinários; cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos e animais; serviços de agricultura, 

horticultura e silvicultura; informação, consultoria e 

serviços de assessoria relacionados com todos os supra 

mencionados serviços; e tudo o que precede também 

fornecido em linha on-line , e por meio da internet, 

da rede global informática de informações e/ou através 

de redes de comunicações; todo o incluído na classe 

44.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, azul, laranja.

[210]  N.º : N/205159

[220]  Data de pedido : 2023/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 64-68 I 

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205162

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, extratos de café; bebidas à 

base de café; café gelado; grãos de café torrados; 

sucedâneos do café, extratos de sucedâneos do café; 

bebidas à base de sucedâneos do café; chicória para 

usar como substituto do café; chá; extratos de chá; 

bebida à base de chá; chá gelado; preparações à base 

de malte para consumo humano; cacau e bebidas 

à base de cacau; chocolate, produtos de chocolate; 

bebidas à base de chocolate.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor azul e 

preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/205163

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas 

em restaurantes, cafés, cafeterias, cantinas, refeitório, 

restaurantes self-service, snack-bares; serviços de 

catering de alimentos e bebidas; serviços de cafeterias; 

serviços de cafés; alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor azul e 

preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/205164

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : Café, extratos de café; bebidas à 

base de café; café gelado; grãos de café torrados; 

sucedâneos do café, extratos de sucedâneos do café; 

bebidas à base de sucedâneos do café; chicória para 

usar como substituto do café; chá; extratos de chá; 

bebida à base de chá; chá gelado; preparações à base 

de malte para consumo humano; cacau e bebidas 

à base de cacau; chocolate, produtos de chocolate; 

bebidas à base de chocolate.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205165

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas 

em restaurantes, cafés, cafeterias, cantinas, refeitório, 

restaurantes self-service, snack-bares; serviços de 

catering de alimentos e bebidas; serviços de cafeterias; 

serviços de cafés; alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205167

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : 

 Baocheng ZHANG

  Endereço : 558 4 1

902

 Room 902, Unit 1, Building 4, No. 558 South T-Bridge 

Road, Hongshan District, Wuhan City

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糉  

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205168

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : 

 Baocheng ZHANG

  Endereço : 558 4 1

902

 Room 902, Unit 1, Building 4, No. 558 South T-Bridge 

Road, Hongshan District, Wuhan City

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205169

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : 

 Baocheng ZHANG

  Endereço : 558 4 1

902

 Room 902, Unit 1, Building 4, No. 558 South T-Bridge 

Road, Hongshan District, Wuhan City

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205170

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : 

 Baocheng ZHANG
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  Endereço : 558 4 1

902

 Room 902, Unit 1, Building 4, No. 558 South T-Bridge 

Road, Hongshan District, Wuhan City

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205188

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2A/B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205189

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2A/B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205190

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2A/B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205191

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2A/B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205194

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : 

 Together International Limited
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  Endereço : 15-17

2

 Flat 2, G/F, Sing Win Factory Building, 15-17 Shing 

Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205195

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

OLED LED

LED

LED

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205196

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : LED

LED

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205197

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205198

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205199

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 576 600J

22 2208

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205200

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 576 600J

22 2208

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205201

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 576 600J

22 2208

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205202

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 576 600J

22 2208

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205203

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 576 600J

22 2208

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205204

[220]  Data de pedido : 2023/01/11

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 576 600J

22 2208

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205205

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : Panda Restaurant Group, Inc.

  Endereço : 1683 Walnut Grove Avenue Rosemead 

California 91770

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/10/13  Estados Unidos 

da América N.º 97/631,832

[210]  N.º : N/205206

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : Panda Restaurant Group, Inc.

  Endereço : 1683 Walnut Grove Avenue Rosemead 

California 91770

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205207

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : Panda Restaurant Group, Inc.

  Endereço : 1683 Walnut Grove Avenue Rosemead 

California 91770

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/10/13  Estados Unidos 

da América N.º 97/631,819

[210]  N.º : N/205208

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : Panda Restaurant Group, Inc.

  Endereço : 1683 Walnut Grove Avenue Rosemead 

California 91770

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205209

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : Panda Restaurant Group, Inc.

  Endereço : 1683 Walnut Grove Avenue Rosemead 

California 91770

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/10/13  Estados Unidos 

da América N.º 97/631,749

[210]  N.º : N/205210

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : Panda Restaurant Group, Inc.

  Endereço : 1683 Walnut Grove Avenue Rosemead 

California 91770

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205211

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, extratos de café; bebidas à 

base de café; café gelado; grãos de café torrados; 

sucedâneos do café, extratos de sucedâneos do café; 

bebidas à base de sucedâneos do café; chicória para 

usar como substituto do café; chá; extratos de chá; 

bebida à base de chá; chá gelado; preparações à base 

de malte para consumo humano; cacau e bebidas 

à base de cacau; chocolate, produtos de chocolate; 

bebidas à base de chocolate.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205212

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

  Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas 

em restaurantes, cafés, cafeterias, cantinas, refeitório, 

restaurantes self-service, snack-bares; serviços de 

catering de alimentos e bebidas; serviços de cafeterias; 

serviços de cafés; alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205213

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : COE LIMITADA

  Endereço : 13-13A 5 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205215

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 995

2304

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205216

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 995

2304
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205218

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : IRVINS INTERNATIONAL 

ADDICTION PTE. LTD.

  Endereço : 61 Trevose Crescent, Dunearn Estate, 

Singapore 298062

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Batatas fritas em embalagens; batatas 

fritas; fatias de batatas fritas; snacks de produtos 

alimentares feitos total ou principalmente de batatas; 

snacks de batata; snacks à base de batata; aperitivos 

compostos por produtos à base de batata; produtos 

alimentares feitos principalmente de peixe; alimentos 

à base de peixe; produtos de ovos; ovos salgados; 

produtos de ovos salgados; ovos de pata; alimentos à 

base de ovos; snack feitos a partir de ovos; alimentos 

feitos a partir peixe; produtos alimentares derivados 

de peixe; peles de peixe processadas; frango; produtos 

de mar isco; refeições cozinhadas que consistem 

principalmente de frango; refeições cozinhadas que 

consistem principalmente de marisco; aperit ivos 

compostos por produtos que consistem em carne de 

frango; snacks à base de carne; aperitivos compostos 

por produtos derivados de marisco.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, branco e amarelo, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/205219

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : IRVINS INTERNATIONAL 

ADDICTION PTE. LTD.

  Endereço : 61 Trevose Crescent, Dunearn Estate, 

Singapore 298062

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Batatas fritas feitas de farinha de 

batata, aperitivos feitos com farinha de batata, molhos, 

molho de ovo salgado, misturas para a preparação de 

molhos, bolachas salgadas de peixe; todos incluídos 

na classe 30; café; bebidas feitas de café; bebidas à 

base de café; café sem cafeína; café descafeinado; 

café instantâneo; chá; bebida à base de chá; bebidas 

feitas de chá; infusões de ervas, sem ser para uso 

medicinal; chá instantâneo; chá gelado; café gelado; 

pão; produtos de pastelaria; confeitaria; tartes; tartes 

de ananás; torta da lua; gelados (sorvetes); arroz; 

talharim (massas com ovos); refeições preparadas 

contendo principalmente de arroz e também incluindo 

carne, marisco ou legumes; refeições preparadas 

contendo principalmente talharim (massas com ovos) 

e inclu indo também carne, mar isco ou legumes; 

condimentos; temperos; temperos secos; condimentos 

alimentares; gema de ovo salgada em pó (tempero); 

brioches cozidos a vapor.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, branco e amarelo, 

como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/205225

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : Unilever IP Holdings B.V.

  Endereço : Weena 455, Rotterdam 3013 AL, 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205230

[220]  Data de pedido : 2023/01/12

[730]  Requerente : 

 HO SAO WA
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  Endereço : 239 A 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205231

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 4 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理 理

理 理

理

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205232

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 A

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205233

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 A

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205234

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 A

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205235

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 A

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205236

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 A

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205237

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 A

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205238

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 A

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205239

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 A

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205240

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 A

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205241

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 A

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205242

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 A

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205243

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 A

1012

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205254

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  R e q u e r e n t e :  K i n g ’s C o l l e g e S c h o o l s 

International Limited

  Endereço : 20 Holway Avenue Taunton Somerset, 

TA1  3AR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/205255

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205256

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205257

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, 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/205258

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205262

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205263

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, 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/205264

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35



N.º 9 — 1-3-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2333

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205265

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205266

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205267

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

Kowloon Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205269

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

 WG International Group Limited

  Endereço : 33

21 2106A

 Suite 2106A, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 

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/205285

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : Ballyhoo Limited

  Endereço : 812, 8/F, Wah Wai Centre, 38-40 Au 

Pui Wan Street, Fo Tan, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205287

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : Ballyhoo Limited

  Endereço : 812, 8/F, Wah Wai Centre, 38-40 Au 

Pui Wan Street, Fo Tan, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

酶

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205288

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : DSM IP Assets B.V.

  Endereço : Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Vitaminas para a indústria alimentar; 

v ita m i nas pa ra uso no fabr ic o de suplementos 

a l imentares; v itaminas dest inadas ao fabr ico de 
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suplementos al imentares; v itaminas para uso no 

fabrico de produtos farmacêuticos; matérias-primas 

pa ra a prepa ração de suplementos d ietét icos e 

matérias-primas para a preparação de suplementos 

alimentares; extratos vegetais e/ou de ervas para fins 

industriais; extratos de plantas e ervas para a indústria 

alimentar; extratos de canábis, para uso industrial no 

fabrico de óleos, suplementos, alimentos e bebidas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/07/21  Un i ão 

Europeia N.º 018736101

[210]  N.º : N/205289

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : DSM IP Assets B.V.

  Endereço : Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos; vitaminas e 

preparações vitamínicas; suplementos vitamínicos e 

minerais; preparações vitamínicas e minerais; produtos 

farmacêuticos e remédios naturais; óleos para uso 

medic ina l; extratos de plantas e ervas para uso 

medicinal; canábis para uso medicinal; canabinoides 

para uso medicinal; canabidiol para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2022/07/21  Un i ão 

Europeia N.º 018736101

[210]  N.º : N/205290

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

 Tianjin Qunyi Technology Co., Ltd.

  Endereço : 産

89 10 121

 Room 121, Building 10, No. 89 Heyuan Road, Jingjin 

Science and Technology Val ley Industr ia l Park, 

Wuqing District, Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205291

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

 Tianjin Qunyi Technology Co., Ltd.

  Endereço : 産

89 10 121

 Room 121, Building 10, No. 89 Heyuan Road, Jingjin 

Science and Technology Val ley Industr ia l Park, 

Wuqing District, Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205292

[220]  Data de pedido : 2023/01/13
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[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette 

n ã o m e d i c i n a i s; d e nt í f r i c o s n ã o m e d i c i n a i s; 

preparações para branquear e outras substâncias 

para uso em lavandaria; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; loções cosméticas; 

soros de beleza cosméticos; máscaras para o rosto de 

uso cosmético; perfumaria, fragrâncias e incensos; 

óleos essenciais; sprays perfumados para o corpo; 

preparações para perfumar o ambiente para repelir 

inseto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205293

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal 

ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para seres humanos e animais; emplastros, 

mater ia l para pensos; matér ias para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; 

preparações para a destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medic inais; cataplasmas medic inais; 

unguentos medicinais; óleos medicinais; linimentos 

medicinais; pomadas medicinais; adesivos medicinais; 

c o mp re s s a s me d i c i n a i s; e s pu m a s me d i c i n a i s; 

comprimidos medicinais; gaze para pensos; ligaduras 

para pensos; emplastros adesivos; fármacos analgésicos 

anti-inflamatórios transdérmicos; sprays refrescantes 

para uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205294

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; membros, olhos 

e dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais 

de sutura; dispositivos terapêuticos e de assistência 

adaptados para deficientes; aparelhos de massagem; 

aparelhos, d isposit ivos e ar t igos para lactentes; 

aparelhos, dispositivos e artigos de atividade sexual; 

almofadas para sacos de gelo para uso medicinal; 

contracetivos, não químicos; membranas timpânicas 

artif iciais; tampões para os ouvidos para dormir; 

aparelhos de massagem estética para fins industriais; 

aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos de 

massagem elétrica para uso doméstico; luvas para uso 

medicinal; urinóis para uso médico [vasilhas]; limpa-

ouvidos para uso médico; dispositivos e instrumentos 

mé d ic o s pa ra ad m i n i s t raç ão t ra n s dér m ic a de 

medicamentos, constituídos por micro agulhas e um 

adesivo; almofadas ou adesivos de refrigeração do tipo 

gel para absorver e irradiar calor repentino no corpo 

humano para uso médico; almofadas térmicas ou 

adesivos ativados por ar para uso médico; almofadas 

de aquecimento para uso médico; sacos de gelo para 

uso medicinal; aparelhos de aquecimento para uso 

medicinal; aquecedores do corpo para uso médico; 

suportes para uso médico; máscaras higiénicas para 

uso médico; máscaras higiénicas para uso por pessoal 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205295

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.
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  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette 

n ã o m e d i c i n a i s; d e nt í f r i c o s n ã o m e d i c i n a i s; 

preparações para branquear e outras substâncias 

para uso em lavandaria; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; loções cosméticas; 

soros de beleza cosméticos; máscaras para o rosto de 

uso cosmético; perfumaria, fragrâncias e incensos; 

óleos essenciais; sprays perfumados para o corpo; 

preparações para perfumar o ambiente para repelir 

inseto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205296

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal 

ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para seres humanos e animais; emplastros, 

mater ia l para pensos; matér ias para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; 

preparações para a destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medic inais; cataplasmas medic inais; 

unguentos medicinais; óleos medicinais; linimentos 

medicinais; pomadas medicinais; adesivos medicinais; 

c o mp re s s a s me d i c i n a i s; e s pu m a s me d i c i n a i s; 

comprimidos medicinais; gaze para pensos; ligaduras 

para pensos; emplastros adesivos; fármacos analgésicos 

anti-inflamatórios transdérmicos; sprays refrescantes 

para uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205297

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; membros, olhos 

e dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais 

de sutura; dispositivos terapêuticos e de assistência 

adaptados para deficientes; aparelhos de massagem; 

aparelhos, d isposit ivos e ar t igos para lactentes; 

aparelhos, dispositivos e artigos de atividade sexual; 

almofadas para sacos de gelo para uso medicinal; 

contracetivos, não químicos; membranas timpânicas 

artif iciais; tampões para os ouvidos para dormir; 

aparelhos de massagem estética para fins industriais; 

aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos de 

massagem elétrica para uso doméstico; luvas para uso 

medicinal; urinóis para uso médico [vasilhas]; limpa-

ouvidos para uso médico; dispositivos e instrumentos 

mé d ic o s pa ra ad m i n i s t raç ão t ra n s dér m ic a de 

medicamentos, constituídos por micro agulhas e um 

adesivo; almofadas ou adesivos de refrigeração do tipo 

gel para absorver e irradiar calor repentino no corpo 

humano para uso médico; almofadas térmicas ou 

adesivos ativados por ar para uso médico; almofadas 

de aquecimento para uso médico; sacos de gelo para 

uso medicinal; aparelhos de aquecimento para uso 

medicinal; aquecedores do corpo para uso médico; 

suportes para uso médico; máscaras higiénicas para 

uso médico; máscaras higiénicas para uso por pessoal 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205298

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal 

ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para seres humanos e animais; emplastros, 

mater ia l para pensos; matér ias para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; 

preparações para a destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medic inais; cataplasmas medic inais; 

unguentos medicinais; óleos medicinais; linimentos 

medicinais; pomadas medicinais; adesivos medicinais; 

c o mp re s s a s me d i c i n a i s; e s pu m a s me d i c i n a i s; 

comprimidos medicinais; gaze para pensos; ligaduras 

para pensos; emplastros adesivos; fármacos analgésicos 

anti-inflamatórios transdérmicos; sprays refrescantes 

para uso médico.

[540]  Marca : 

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

verde e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/205299

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal 

ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para seres humanos e animais; emplastros, 

mater ia l para pensos; matér ias para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; 

preparações para a destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medic inais; cataplasmas medic inais; 

unguentos medicinais; óleos medicinais; linimentos 

medicinais; pomadas medicinais; adesivos medicinais; 

c o mp re s s a s me d i c i n a i s; e s pu m a s me d i c i n a i s; 

comprimidos medicinais; gaze para pensos; ligaduras 

para pensos; emplastros adesivos; fármacos analgésicos 

anti-inflamatórios transdérmicos; sprays refrescantes 

para uso médico.

[540]  Marca : 

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

verde e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/205300

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal 

ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para seres humanos e animais; emplastros, 

mater ia l para pensos; matér ias para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; 

preparações para a destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medic inais; cataplasmas medic inais; 

unguentos medicinais; óleos medicinais; linimentos 

medicinais; pomadas medicinais; adesivos medicinais; 

c o mp re s s a s me d i c i n a i s; e s pu m a s me d i c i n a i s; 

comprimidos medicinais; gaze para pensos; ligaduras 

para pensos; emplastros adesivos; fármacos analgésicos 

anti-inflamatórios transdérmicos; sprays refrescantes 

para uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205301

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal 

ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para seres humanos e animais; emplastros, 

mater ia l para pensos; matér ias para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; 

preparações para a destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medic inais; cataplasmas medic inais; 

unguentos medicinais; óleos medicinais; linimentos 

medicinais; pomadas medicinais; adesivos medicinais; 

c o mp re s s a s me d i c i n a i s; e s pu m a s me d i c i n a i s; 

comprimidos medicinais; gaze para pensos; ligaduras 

para pensos; emplastros adesivos; fármacos analgésicos 

anti-inflamatórios transdérmicos; sprays refrescantes 

para uso médico.

[540]  Marca : 

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

azul, branca, preta, castanha, amarela, de laranja e 

cinza tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/205302

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal 

ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos 

alimentares para seres humanos e animais; emplastros, 

mater ia l para pensos; matér ias para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; 

preparações para a destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medic inais; cataplasmas medic inais; 

unguentos medicinais; óleos medicinais; linimentos 

medicinais; pomadas medicinais; adesivos medicinais; 

c o mp re s s a s me d i c i n a i s; e s pu m a s me d i c i n a i s; 

c o m p r i m i d o s m e d i c i n a i s; g a z e p a r a p e n s o s; 

ligaduras para pensos; emplastros adesivos; fármacos 

analgésicos anti-inflamatórios transdérmicos; sprays 

refrescantes para uso médico; adesivos repelentes de 

insetos; repelentes de insetos; repelentes de insetos 

sob a forma de adesivos, lenços, autocolantes, sprays, 

linimentos; vermífugas; biocidas; preparações para a 

destruição de animais nocivos [pesticidas]; pulseiras 

impregnadas com repelente de insetos; incenso 

repelente para insetos.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, azul, azul clara, de laranja, bege, 

preta e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/205303

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal 

ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos 

alimentares para seres humanos e animais; emplastros, 

mater ia l para pensos; matér ias para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; 

preparações para a destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medic inais; cataplasmas medic inais; 

unguentos medicinais; óleos medicinais; linimentos 

medicinais; pomadas medicinais; adesivos medicinais; 

c o mp re s s a s me d i c i n a i s; e s pu m a s me d i c i n a i s; 

c o m p r i m i d o s m e d i c i n a i s; g a z e p a r a p e n s o s; 

ligaduras para pensos; emplastros adesivos; fármacos 

analgésicos anti-inflamatórios transdérmicos; sprays 

refrescantes para uso médico; adesivos repelentes de 

insetos; repelentes de insetos; repelentes de insetos 
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sob a forma de adesivos, lenços, autocolantes, sprays, 

linimentos; vermífugas; biocidas; preparações para a 

destruição de animais nocivos [pesticidas]; pulseiras 

impregnadas com repelente de insetos; incenso 

repelente para insetos.

[540]  Marca : 

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

castanha e amarela  tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/205304

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205305

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205306

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205307

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205308

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/205309

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205310

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205311

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205312

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205313

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205314

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/205315

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205316

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205317

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205318

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205319

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/205320

[220]  Data de pedido : 2023/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

24 17 2001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de 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/192707 2023/02/08 2023/02/08 10

N/192708 2023/02/08 2023/02/08 20

N/192735 2023/02/08 2023/02/08 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

45

N/192737 2023/02/08 2023/02/08 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

45

N/192739 2023/02/08 2023/02/08 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

45

N/192774 2023/02/08 2023/02/08 06

N/193428 2023/02/08 2023/02/08 Specialized Bicycle Components, Inc. 09

N/193429 2023/02/08 2023/02/08 Specialized Bicycle Components, Inc. 12

N/193430 2023/02/08 2023/02/08 Specialized Bicycle Components, Inc. 25

N/194244 2023/02/08 2023/02/08 Merck Sharp & Dohme B.V. 05

N/195404 2023/02/08 2023/02/08 CREAG DHU LIMITED 33

N/196834 2023/02/08 2023/02/08 APi Group, Inc. 01

N/196835 2023/02/08 2023/02/08 APi Group, Inc. 06

N/196836 2023/02/08 2023/02/08 APi Group, Inc. 09

N/196837 2023/02/08 2023/02/08 APi Group, Inc. 11

N/196838 2023/02/08 2023/02/08 APi Group, Inc. 20

N/196839 2023/02/08 2023/02/08 APi Group, Inc. 35

N/196840 2023/02/08 2023/02/08 APi Group, Inc. 37

N/196841 2023/02/08 2023/02/08 APi Group, Inc. 38

N/196842 2023/02/08 2023/02/08 APi Group, Inc. 41

N/196843 2023/02/08 2023/02/08 APi Group, Inc. 42

N/196844 2023/02/08 2023/02/08 APi Group, Inc. 45

N/197025 2023/02/08 2023/02/08 RHT DigiCapital Pte Ltd 09

N/197026 2023/02/08 2023/02/08 RHT DigiCapital Pte Ltd 35

N/197028 2023/02/08 2023/02/08 RHT DigiCapital Pte Ltd 42

N/198348 2023/02/08 2023/02/08 Bentley Motors Limited 12

N/198664 2023/02/08 2023/02/08 Daimler AG 12
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N/198925 2023/02/08 2023/02/08 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 09

N/198926 2023/02/08 2023/02/08 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 35

N/198927 2023/02/08 2023/02/08 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 41

N/198928 2023/02/08 2023/02/08 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 09

N/198929 2023/02/08 2023/02/08 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 35

N/198930 2023/02/08 2023/02/08 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 41

N/199087 2023/02/08 2023/02/08 Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 12

N/199199 2023/02/08 2023/02/08 LOUIS VUITTON MALLETIER 35

N/199204 2023/02/08 2023/02/08 LOUIS VUITTON MALLETIER 35

N/199209 2023/02/08 2023/02/08 LOUIS VUITTON MALLETIER 35

N/199214 2023/02/08 2023/02/08 LOUIS VUITTON MALLETIER 35

N/199385 2023/02/08 2023/02/08 42

N/199386 2023/02/08 2023/02/08 AMBUSH INC. 09

N/199558 2023/02/08 2023/02/08 CHANEL 37

N/199592 2023/02/08 2023/02/08

TOP SUCCESS KOYO CLOTHING CO., LTD. 

18

N/199593 2023/02/08 2023/02/08

TOP SUCCESS KOYO CLOTHING CO., LTD. 

25

N/199594 2023/02/08 2023/02/08

TOP SUCCESS KOYO CLOTHING CO., LTD. 

35

N/199602 2023/02/08 2023/02/08

ARDELYX, INC.

05

N/199603 2023/02/08 2023/02/08

ARDELYX, INC.

05

N/199702 2023/02/08 2023/02/08 QSC, LLC 09

N/199790 2023/02/08 2023/02/08 HERMES INTERNATIONAL 18

N/199798 2023/02/08 2023/02/08 Zymeworks Inc. 05

N/199799 2023/02/08 2023/02/08 Zymeworks Inc. 05

N/199865 2023/02/08 2023/02/08 MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU 35

N/199866 2023/02/08 2023/02/08 MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU 35

N/199867 2023/02/08 2023/02/08 HERMES INTERNATIONAL 18

N/200018 2023/02/08 2023/02/08 Allergan Holdings France SAS 05

N/200019 2023/02/08 2023/02/08 Allergan Holdings France SAS 10

N/200020 2023/02/08 2023/02/08 Allergan Holdings France SAS 05

N/200021 2023/02/08 2023/02/08 Allergan Holdings France SAS 10

N/200040 2023/02/08 2023/02/08

PAK WA - FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT 

LIMITED

43

N/200135 2023/02/08 2023/02/08 35

N/200137 2023/02/08 2023/02/08

Guofen (Henan) Wine Co., Ltd.

33
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N/200140 2023/02/08 2023/02/08 HERMES INTERNATIONAL 18

N/200217 2023/02/08 2023/02/08

Holzweiler Holding AS

03

N/200218 2023/02/08 2023/02/08

Holzweiler Holding AS

14

N/200219 2023/02/08 2023/02/08

Holzweiler Holding AS

18

N/200220 2023/02/08 2023/02/08

Holzweiler Holding AS

25

N/200262 2023/02/08 2023/02/08

COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL 

WENG FU, LIMITADA

43

N/200263 2023/02/08 2023/02/08

COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL 

WENG FU, LIMITADA

43

N/200310 2023/02/08 2023/02/08 Tradeweb Europe Limited 35

N/200311 2023/02/08 2023/02/08 Tradeweb Europe Limited 36

N/200312 2023/02/08 2023/02/08 Tradeweb Europe Limited 38

N/200313 2023/02/08 2023/02/08 Tradeweb Europe Limited 42

N/200413 2023/02/08 2023/02/08 AGROTEQUILERA DE JALISCO S.A. DE C.V. 33

N/200455 2023/02/08 2023/02/08 産 産

DSM IP Assets B.V.

01

N/200456 2023/02/08 2023/02/08 産 産

DSM IP Assets B.V.

03

N/200476 2023/02/08 2023/02/08 Gateway Brands Pty Ltd 05

N/200477 2023/02/08 2023/02/08 Gateway Brands Pty Ltd 30

N/200478 2023/02/08 2023/02/08 Gateway Brands Pty Ltd 31

N/200549 2023/02/08 2023/02/08 Apple Inc. 38

N/200550 2023/02/08 2023/02/08 Apple Inc. 42

N/200678 2023/02/08 2023/02/08

MaxiPro (Asia) Limited

31

N/200679 2023/02/08 2023/02/08

MaxiPro (Asia) Limited

31

N/200682 2023/02/08 2023/02/08

PAK WA - FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT 

LIMITED

43

N/200698 2023/02/08 2023/02/08

LONGEVITY MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED

03

N/200699 2023/02/08 2023/02/08

LONGEVITY MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED

05

N/200704 2023/02/08 2023/02/08 TOWN TALK POLISH COMPANY LIMITED 03

N/200729 2023/02/08 2023/02/08 Apple Inc. 35

N/200730 2023/02/08 2023/02/08 Apple Inc. 36
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N/200731 2023/02/08 2023/02/08 Claris International Inc. 09

N/200732 2023/02/08 2023/02/08 Claris International Inc. 42

N/200787 2023/02/08 2023/02/08

DAIHATSU MOTOR CO., LTD.

12

N/200792 2023/02/08 2023/02/08

GRUPO DE MÉDIA SOU OU (MACAU), LIMITADA

30

N/200862 2023/02/08 2023/02/08

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/200863 2023/02/08 2023/02/08

TENCENT HOLDINGS LIMITED

28

N/200864 2023/02/08 2023/02/08

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/200865 2023/02/08 2023/02/08

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/200866 2023/02/08 2023/02/08

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/201002 2023/02/08 2023/02/08 Npixel Co., Ltd. 09

N/201003 2023/02/08 2023/02/08 Npixel Co., Ltd. 41

N/201021 2023/02/08 2023/02/08

KWON SU-HOAN

03

N/201022 2023/02/08 2023/02/08

KWON SU-HOAN

03

N/201023 2023/02/08 2023/02/08

KWON SU-HOAN

03

N/201053 2023/02/08 2023/02/08

ROLAND MOURET (HK) LIMITED

14

N/201054 2023/02/08 2023/02/08

ROLAND MOURET (HK) LIMITED

18

N/201055 2023/02/08 2023/02/08

ROLAND MOURET (HK) LIMITED

25

N/201079 2023/02/08 2023/02/08

Ian I Wan

35

N/201081 2023/02/08 2023/02/08 33

N/201141 2023/02/08 2023/02/08 COOLA LLC 03

N/201142 2023/02/08 2023/02/08 COOLA LLC 03

N/201163 2023/02/08 2023/02/08

Ruima Pharmaceutical Technology (Zhuhai Hengqin New Area) 

Co., Ltd.

34

N/201177 2023/02/08 2023/02/08

Zhejiang Guokuntang Health Industry Development Co., Ltd.

05

N/201187 2023/02/08 2023/02/08

CHEONG KOU KEI

33
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N/201188 2023/02/08 2023/02/08

CHEONG KOU KEI

33

N/201189 2023/02/08 2023/02/08

CHEONG KOU KEI

33

N/201190 2023/02/08 2023/02/08

CHEONG KOU KEI

33

N/201219 2023/02/08 2023/02/08 06

N/201220 2023/02/08 2023/02/08 19

N/201221 2023/02/08 2023/02/08 20

N/201275 2023/02/08 2023/02/08 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/201276 2023/02/08 2023/02/08 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/201300 2023/02/08 2023/02/08 INFORICH INC. 09

N/201334 2023/02/08 2023/02/08

WONG CHON

35

N/201341 2023/02/08 2023/02/08 ( ) 12

N/201342 2023/02/08 2023/02/08 ( ) 12

N/201352 2023/02/08 2023/02/08 30

N/201386 2023/02/08 2023/02/08 28

N/201413 2023/02/08 2023/02/08 KOMATSU LTD. 08

N/201414 2023/02/08 2023/02/08 KOMATSU LTD. 09

N/201415 2023/02/08 2023/02/08 KOMATSU LTD. 14

N/201416 2023/02/08 2023/02/08 KOMATSU LTD. 16

N/201417 2023/02/08 2023/02/08 KOMATSU LTD. 18

N/201418 2023/02/08 2023/02/08 KOMATSU LTD. 21

N/201438 2023/02/08 2023/02/08 Salt Pay Services Ltd. 09

N/201456 2023/02/08 2023/02/08

SUN KA MENG 

05

N/201497 2023/02/08 2023/02/08

KUN SIO LAP

20

N/201528 2023/02/08 2023/02/08 03

N/201531 2023/02/08 2023/02/08 Villon International LLC 33

N/201556 2023/02/08 2023/02/08 30

N/201563 2023/02/08 2023/02/08 05

N/201574 2023/02/08 2023/02/08 01

N/201575 2023/02/08 2023/02/08 02

N/201576 2023/02/08 2023/02/08 16

N/201577 2023/02/08 2023/02/08 35

N/201578 2023/02/08 2023/02/08 32

N/201579 2023/02/08 2023/02/08 EDUCATIONAL TESTING SERVICE 09

N/201580 2023/02/08 2023/02/08 Bumbu Rum Company LLC 33

N/201581 2023/02/08 2023/02/08 Violet Fog International LLC 33
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N/201590 2023/02/08 2023/02/08 31

N/201591 2023/02/08 2023/02/08 31

N/201592 2023/02/08 2023/02/08

Shuyu Civilian Pharmacy Corp., Ltd.

35

N/201594 2023/02/08 2023/02/08 RENAISSANCE TRADING LTD. 35

N/201595 2023/02/08 2023/02/08 RENAISSANCE TRADING LTD. 44

N/201596 2023/02/08 2023/02/08 RENAISSANCE TRADING LTD. 35

N/201597 2023/02/08 2023/02/08 RENAISSANCE TRADING LTD. 44

N/201598 2023/02/08 2023/02/08 衆 12

N/201599 2023/02/08 2023/02/08 衆 12

N/201600 2023/02/08 2023/02/08 衆 12

N/201601 2023/02/08 2023/02/08

LEI PEK HA 

43

N/201602 2023/02/08 2023/02/08 BENATURE LIMITED 03

N/201603 2023/02/08 2023/02/08

TEACHA COMPANY LIMITED 

30

N/201604 2023/02/08 2023/02/08 33

N/201605 2023/02/08 2023/02/08 H & M Hennes & Mauritz AB 24

N/201606 2023/02/08 2023/02/08 H & M Hennes & Mauritz AB 25

N/201607 2023/02/08 2023/02/08 LA MAISON DU CHOCOLAT 30

N/201608 2023/02/08 2023/02/08 29

N/201613 2023/02/08 2023/02/08 Intel Corporation 09

N/201614 2023/02/08 2023/02/08 Intel Corporation 42

N/201615 2023/02/08 2023/02/08 Human Resource Communications Ltd. 03

N/201616 2023/02/08 2023/02/08 Human Resource Communications Ltd. 05

N/201617 2023/02/08 2023/02/08 MTR Corporation Limited 09

N/201618 2023/02/08 2023/02/08 MTR Corporation Limited 35

N/201620 2023/02/08 2023/02/08 MTR Corporation Limited 38

N/201621 2023/02/08 2023/02/08 MTR Corporation Limited 41

N/201622 2023/02/08 2023/02/08 MTR Corporation Limited 42

N/201624 2023/02/08 2023/02/08

FJF Ltd.

35

N/201625 2023/02/08 2023/02/08

FJF Ltd.

43

N/201626 2023/02/08 2023/02/08 M853 35

N/201627 2023/02/08 2023/02/08 M853 35

N/201628 2023/02/08 2023/02/08 M853 35

N/201629 2023/02/08 2023/02/08 37

N/201630 2023/02/08 2023/02/08

Hung Man Ting

03
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N/201631 2023/02/08 2023/02/08

Hung Man Ting

28

N/201632 2023/02/08 2023/02/08

FSL Group Limited

05

N/201633 2023/02/08 2023/02/08

FSL Group Limited

35

N/201634 2023/02/08 2023/02/08

LORENCE & COMPANY LIMITED

35

N/201639 2023/02/08 2023/02/08 25

N/201640 2023/02/08 2023/02/08 25

N/201641 2023/02/08 2023/02/08

TAI KUAN SENG

11

N/201643 2023/02/08 2023/02/08

IEONG LAO CHI

35

N/201644 2023/02/08 2023/02/08

COMPANHIA BAI LI GRUPO LDA.

33

N/201645 2023/02/08 2023/02/08

COMPANHIA BAI LI GRUPO LDA.

33

N/201646 2023/02/08 2023/02/08

COMPANHIA BAI LI GRUPO LDA.

33

N/201648 2023/02/08 2023/02/08 M853 37

N/201649 2023/02/08 2023/02/08 M853 37

N/201650 2023/02/08 2023/02/08 M853 37

N/201651 2023/02/08 2023/02/08

Honor Device Co., Ltd.

09

N/201658 2023/02/08 2023/02/08 35

N/201664 2023/02/08 2023/02/08

Zhi Zhi Apparel (Shanghai) Co., Ltd.

03

N/201665 2023/02/08 2023/02/08

Zhi Zhi Apparel (Shanghai) Co., Ltd.

18

N/201666 2023/02/08 2023/02/08

Zhi Zhi Apparel (Shanghai) Co., Ltd.

25

N/201667 2023/02/08 2023/02/08

Zhi Zhi Apparel (Shanghai) Co., Ltd.

03

N/201668 2023/02/08 2023/02/08

Zhi Zhi Apparel (Shanghai) Co., Ltd.

18

N/201669 2023/02/08 2023/02/08

Zhi Zhi Apparel (Shanghai) Co., Ltd.

25

N/201670 2023/02/08 2023/02/08 32

N/201671 2023/02/08 2023/02/08 GRENDENE S.A. 25

N/201673 2023/02/08 2023/02/08 Bianchet SA 14

N/201674 2023/02/08 2023/02/08 44

N/201675 2023/02/08 2023/02/08 05
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N/201676 2023/02/08 2023/02/08

NG KAM TOU

35

N/201677 2023/02/08 2023/02/08 Project Orbis International, Inc. 35

N/201678 2023/02/08 2023/02/08 Project Orbis International, Inc. 36

N/201679 2023/02/08 2023/02/08 Project Orbis International, Inc. 41

N/201680 2023/02/08 2023/02/08 Project Orbis International, Inc. 45

N/201681 2023/02/08 2023/02/08 Project Orbis International, Inc. 35

N/201682 2023/02/08 2023/02/08 Project Orbis International, Inc. 36

N/201683 2023/02/08 2023/02/08 Project Orbis International, Inc. 41

N/201684 2023/02/08 2023/02/08 Project Orbis International, Inc. 45

N/201687 2023/02/08 2023/02/08 20

N/201688 2023/02/08 2023/02/08  09

N/201689 2023/02/08 2023/02/08 25

N/201690 2023/02/08 2023/02/08 QREDO LTD 09

N/201692 2023/02/08 2023/02/08 QREDO LTD 42

N/201693 2023/02/08 2023/02/08 QREDO LTD 09

N/201695 2023/02/08 2023/02/08 QREDO LTD 42

N/201702 2023/02/08 2023/02/08 Bellamy's Organic Pty Ltd 05

N/201703 2023/02/08 2023/02/08 Bellamy's Organic Pty Ltd 29

N/201714 2023/02/08 2023/02/08 29

N/201715 2023/02/08 2023/02/08 30

N/201716 2023/02/08 2023/02/08 31

N/201717 2023/02/08 2023/02/08 32

N/201718 2023/02/08 2023/02/08 33

N/201719 2023/02/08 2023/02/08 35

N/201720 2023/02/08 2023/02/08 43

N/201721 2023/02/08 2023/02/08

Shanghai Deming Biological Technology Co., Ltd.

34

N/201726 2023/02/08 2023/02/08 29

N/201727 2023/02/08 2023/02/08 30

N/201728 2023/02/08 2023/02/08 31

N/201729 2023/02/08 2023/02/08 32

N/201730 2023/02/08 2023/02/08 35

N/201731 2023/02/08 2023/02/08

CHEN LIHONG

33

N/201732 2023/02/08 2023/02/08 Intel Corporation 09

N/201733 2023/02/08 2023/02/08 Intel Corporation 42

N/201734 2023/02/08 2023/02/08 05

N/201735 2023/02/08 2023/02/08 35

N/201736 2023/02/08 2023/02/08 43
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N/201737 2023/02/08 2023/02/08 POLA INC. 05

N/201738 2023/02/08 2023/02/08 35

N/201748 2023/02/08 2023/02/08

PEDRAPAPEL LIMITADA

35

N/201749 2023/02/08 2023/02/08 44

N/201757 2023/02/08 2023/02/08 Tiffany and Company 14

N/201758 2023/02/08 2023/02/08 Tiffany and Company 35

N/201759 2023/02/08 2023/02/08 43

N/201762 2023/02/08 2023/02/08 28

N/201767 2023/02/08 2023/02/08

Heifeng Zhizao(Shenzhen)Technology Co.,Ltd.

35

N/201769 2023/02/08 2023/02/08 41

N/201770 2023/02/08 2023/02/08 41

N/201773 2023/02/08 2023/02/08 35

N/201774 2023/02/08 2023/02/08 37

N/201776 2023/02/08 2023/02/08 30

N/201777 2023/02/08 2023/02/08 JOC 35

N/201778 2023/02/08 2023/02/08 JOC 35

N/201779 2023/02/08 2023/02/08 41

N/201781 2023/02/08 2023/02/08 34

N/201783 2023/02/08 2023/02/08

UN CHONG WA

30

N/201784 2023/02/08 2023/02/08

Storage 101 Cold-Chain Logistics Services Holding Company 

Limited

39

N/201785 2023/02/08 2023/02/08

Imperial Enterprises Holdings Limited

30

N/201795 2023/02/08 2023/02/08

Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd.

05

N/201796 2023/02/08 2023/02/08

Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd.

30

N/201797 2023/02/08 2023/02/08

Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd.

32

N/201798 2023/02/08 2023/02/08 07

N/201799 2023/02/08 2023/02/08

Guang Zhou Zhongcaoji Cosmetics Co., Ltd

05

N/201800 2023/02/08 2023/02/08

Guang Zhou Zhongcaoji Cosmetics Co., Ltd

35
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N/201801 2023/02/08 2023/02/08

Guang Zhou Zhongcaoji Cosmetics Co., Ltd

44

N/201802 2023/02/08 2023/02/08 Genting Intellectual Property Pte Ltd 41

N/201803 2023/02/08 2023/02/08 Genting Intellectual Property Pte Ltd 43

N/201804 2023/02/08 2023/02/08 Genting Intellectual Property Pte Ltd 16

N/201805 2023/02/08 2023/02/08 Genting Intellectual Property Pte Ltd 28

N/201806 2023/02/08 2023/02/08 Genting Intellectual Property Pte Ltd 41

N/201807 2023/02/08 2023/02/08 Genting Intellectual Property Pte Ltd 43

N/201808 2023/02/08 2023/02/08 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

09

N/201809 2023/02/08 2023/02/08 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

35

N/201810 2023/02/08 2023/02/08 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

44

N/201813 2023/02/08 2023/02/08

TOPICK COMPANY LIMITED/TOPICK COMPANHIA 

LIMITADA

03

N/201814 2023/02/08 2023/02/08

TOPICK COMPANY LIMITED/TOPICK COMPANHIA 

LIMITADA

25

N/201821 2023/02/08 2023/02/08 Blue Capri Limited 30

N/201822 2023/02/08 2023/02/08 Blue Capri Limited 43

N/201823 2023/02/08 2023/02/08 Blue Capri Limited 30

N/201824 2023/02/08 2023/02/08 Blue Capri Limited 43

N/201830 2023/02/08 2023/02/08 The Mentholatum Company 03

N/201837 2023/02/08 2023/02/08 •  

ANDREAS TJAHJADI 

09

N/201847 2023/02/08 2023/02/08 35

N/201848 2023/02/08 2023/02/08 28

N/201849 2023/02/08 2023/02/08

LO IAN CHI

05

N/201853 2023/02/08 2023/02/08 NCSOFT Corporation 09

N/201854 2023/02/08 2023/02/08 NCSOFT Corporation 41

N/201855 2023/02/08 2023/02/08 NCSOFT Corporation 42

N/201858 2023/02/08 2023/02/08 33

N/201859 2023/02/08 2023/02/08 33

N/201860 2023/02/08 2023/02/08 34

N/201861 2023/02/08 2023/02/08 09
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N/201862 2023/02/08 2023/02/08 34

N/201863 2023/02/08 2023/02/08 09

N/201864 2023/02/08 2023/02/08 34

N/201865 2023/02/08 2023/02/08 05

N/201866 2023/02/08 2023/02/08 29

N/201867 2023/02/08 2023/02/08 30

N/201868 2023/02/08 2023/02/08 32

N/201869 2023/02/08 2023/02/08 35

N/201870 2023/02/08 2023/02/08 41

N/201871 2023/02/08 2023/02/08 44

N/201877 2023/02/08 2023/02/08 JAWHP, LLC 14

N/201878 2023/02/08 2023/02/08 JAWHP, LLC 18

N/201879 2023/02/08 2023/02/08 JAWHP, LLC 25

N/201882 2023/02/08 2023/02/08 Maxim's Caterers Limited 43

N/201883 2023/02/08 2023/02/08 Las Vegas Sands Corp. 44

N/201884 2023/02/08 2023/02/08 Las Vegas Sands Corp. 44

N/201885 2023/02/08 2023/02/08 SG Gaming, Inc. 09

N/201886 2023/02/08 2023/02/08 09

N/201887 2023/02/08 2023/02/08 16

N/201888 2023/02/08 2023/02/08 35

N/201889 2023/02/08 2023/02/08 39

N/201960 2023/02/08 2023/02/08

C O M PA N H I A D E T E C N O LO G I A D E M ETAV E RS O 

GLOBAL LIMITADA

16

N/201961 2023/02/08 2023/02/08

C O M PA N H I A D E T E C N O LO G I A D E M ETAV E RS O 

GLOBAL LIMITADA

25

N/201962 2023/02/08 2023/02/08

C O M PA N H I A D E T E C N O LO G I A D E M ETAV E RS O 

GLOBAL LIMITADA

35

N/201963 2023/02/08 2023/02/08

C O M PA N H I A D E T E C N O LO G I A D E M ETAV E RS O 

GLOBAL LIMITADA

41

N/201969 2023/02/08 2023/02/08 Specialized Bicycle Components, Inc. 09

N/201972 2023/02/08 2023/02/08 Alfred Dunhill Limited 14

N/201973 2023/02/08 2023/02/08 Alfred Dunhill Limited 16

N/201974 2023/02/08 2023/02/08 Alfred Dunhill Limited 18
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/201975 2023/02/08 2023/02/08 Alfred Dunhill Limited 25

N/201976 2023/02/08 2023/02/08 Alfred Dunhill Limited 34

N/201977 2023/02/08 2023/02/08

Arashi Vision Inc.

09

N/201980 2023/02/08 2023/02/08

AUTOMOVEL YU CHE BOU COMPANHIA LIMITADA

43

N/201981 2023/02/08 2023/02/08

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/201982 2023/02/08 2023/02/08

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/201984 2023/02/08 2023/02/08 NEXON KOREA CORPORATION 09

N/201986 2023/02/08 2023/02/08 NEXON KOREA CORPORATION 38

N/201987 2023/02/08 2023/02/08 NEXON KOREA CORPORATION 41

N/201988 2023/02/08 2023/02/08 NEXON KOREA CORPORATION 42

N/201989 2023/02/08 2023/02/08 NEXON KOREA CORPORATION 09

N/201991 2023/02/08 2023/02/08 NEXON KOREA CORPORATION 38

N/201992 2023/02/08 2023/02/08 NEXON KOREA CORPORATION 41

N/201993 2023/02/08 2023/02/08 NEXON KOREA CORPORATION 42

N/201994 2023/02/08 2023/02/08 NEXON KOREA CORPORATION 09

N/201996 2023/02/08 2023/02/08 NEXON KOREA CORPORATION 38

N/201997 2023/02/08 2023/02/08 NEXON KOREA CORPORATION 41

N/201998 2023/02/08 2023/02/08 NEXON KOREA CORPORATION 42

N/201999 2023/02/08 2023/02/08

PROYA COSMETICS CO., LTD.

03

N/202000 2023/02/08 2023/02/08

PROYA COSMETICS CO., LTD.

03

N/202005 2023/02/08 2023/02/08

Tak Shing Development Investment Limited

35

N/202006 2023/02/08 2023/02/08

Tak Shing Development Investment Limited

36

N/202008 2023/02/08 2023/02/08 33

N/202009 2023/02/08 2023/02/08 25

N/202010 2023/02/08 2023/02/08 35

N/202014 2023/02/08 2023/02/08 35

N/202015 2023/02/08 2023/02/08 38

N/202016 2023/02/08 2023/02/08 41

N/202017 2023/02/08 2023/02/08 42
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/202018 2023/02/08 2023/02/08 09

N/202019 2023/02/08 2023/02/08 41

N/202020 2023/02/08 2023/02/08 09

N/202021 2023/02/08 2023/02/08 19

N/202022 2023/02/08 2023/02/08 Koninklijke Philips N.V. 06

N/202023 2023/02/08 2023/02/08 Koninklijke Philips N.V. 09

N/202025 2023/02/08 2023/02/08 Koninklijke Philips N.V. 11

N/202032 2023/02/08 2023/02/08 32

N/202033 2023/02/08 2023/02/08 33

N/202044 2023/02/08 2023/02/08 KiKi Living Concepts Limited 29

N/202045 2023/02/08 2023/02/08 KiKi Living Concepts Limited 30

N/202046 2023/02/08 2023/02/08 KiKi Living Concepts Limited 32

N/202047 2023/02/08 2023/02/08 KiKi Living Concepts Limited 43

N/202048 2023/02/08 2023/02/08 KiKi Living Concepts Limited 09

N/202049 2023/02/08 2023/02/08 KiKi Living Concepts Limited 35

N/202050 2023/02/08 2023/02/08 KiKi Living Concepts Limited 41

N/202051 2023/02/08 2023/02/08 KiKi Living Concepts Limited 42

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.º N/199120

 Data de registo 2023/02/08

 Data de despacho 2023/02/08

 Titular KOWA COMPANY, LTD.

 Classe 10

216 214 2 a suportes médicos para as pernas; suportes médicos para os pés; suportes 

médicos para os joelhos; suportes médicos para os braços; suportes médicos para os pulsos; suportes médicos para os ombros; 

suportes médicos para os tornozelos; suportes médicos para as costas; suportes médicos para os cotovelos; suportes médicos 

para as barriga das pernas suportes médicos para o corpo; suportes médicos para os polegares; 

suportes para uso médico; artigos ortopédicos; ligaduras de suporte para uso médico; artigos de malha para suporte médico; 

aparelhos e instrumentos médicos; suportes para fins médicos

 N.º N/199121

 Data de registo 2023/02/08

 Data de despacho 2023/02/08

 Titular KOWA COMPANY, LTD.

 Classe 28
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216 214 2 a suportes para as pernas para fins desportivos; perneiras para usar em 

atletismo [artigos de desporto]; suportes para os pés para fins desportivos; suportes para os joelhos para fins desportivos; 

joelheiras [artigos de desporto]; suportes para os braços para fins desportivos; protetores de braço [artigos desportivos]; 

suportes para os pulsos para fins desportivos; proteções de pulso [artigos desportivos]; suportes para os ombros para fins 

desportivos; suportes para os tornozelos para fins desportivos; suportes para as costas para fins desportivos; suportes para os 

cotovelos para fins desportivos; cotoveleiras [artigos de desporto]; suportes para as barriga das pernas para fins desportivos; 

artigos desportivos para usar em atletismo [suportes para os pulsos, cotoveleiras, joelheiras para uso desportivo]

suportes para o corpo para fins desportivos; suportes para os polegares para fins desportivos; suportes para 

fins desportivos [artigos de desporto]; suspensórios para desporto; aparelhos de desporto; artigos desportivos para usar em 

atletismo [suportes para as articulações para uso desportivo]

 N.º N/199315

 Data de registo 2023/02/08

 Data de despacho 2023/02/08

 Titular

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

 Classe 45

201 216

産

 N.º N/200203

 Data de registo 2023/02/08

 Data de despacho 2023/02/08

 Titular

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 Classe 5

216 214 2 a material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; 

preparações para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; adesivos para dentaduras; desodorizantes para 

uso industrial; desodorizantes, sem ser para humanos, animais e fins industriais; preparações desodorizantes, não para 

fins industriais; toalhetes desinfetantes descartáveis; repelentes de insectos e animais nocivos; papel para proteção contra 

traças; papel reagente para uso médico; toalhetes desinfectantes; preparações esterilizantes, sem ser para uso de lavandaria 

e fins industriais; tecidos e/ou folhas não tecidas impregnadas com desinfectantes, fungicidas, agentes antibacterianos e 

desodorizantes; desodorizadores sanitários preparações farmacêuticas e veterinárias; produtos 

higiénicos para uso medicinal; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, materiais para 

pensos; algodão absorvente; folhas de materiais absorventes para uso sanitário; medicamentos para a acne; emplastros 

para a acne para uso farmacêutico; preparações para o tratamento da acne; preparações farmacêuticas adesivas para o 

calor; emplastros adesivos; agentes para curar a fadiga e a inflamação dos músculos; emplastros de calor activados pelo ar 

para aliviar a dor, a febre, a rigidez muscular e a tensão muscular; preparações para desodorização do ar; antimicrobianos 

para a garganta; anti-sépticos para a garganta; desodorizantes aromáticos, sem ser para uso humano e para fins industriais; 

ligaduras para pensos; almofadas de amamentação; desodorizantes para uso medicinal em formulações de comprimidos, 

cápsulas ou spray; refrescantes do hálito para fins medicinais; cápsulas para medicamentos; cápsulas para uso farmacêutico; 

goma de mascar para uso medicinal; capas para fraldas; fraldas; suplementos dietéticos para humanos; bebidas dietéticas 

para uso medicinal; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para 

uso médico ou veterinário; desinfetantes para a garganta; fraldas descartáveis para incontinência; ligaduras para os ouvidos; 

elixires para aliviar infecções da garganta; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; preparações de aplicação externa 

para aliviar o calor e a dor em corpos humanos; colírios; palas oculares para uso médico; produtos para a lavagem dos olhos; 

ambientadores, sem ser para humanos, animais e fins industriais, nem para o hálito; gaze para pensos; folhas ou almofadas de 

gel para absorver e dispersar calor para uso médico; folhas ou almofadas de gel para fins de refrigeração para uso médico; 

emplastros de aquecimento para aliviar a dor, febre, rigidez muscular e tensão muscular; toalhetes de aquecimento para 
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aliviar a dor, febre, rigidez muscular e tensão muscular; almofadas de incontinência; farinha láctea para bebés; linimentos; 

ligaduras líquidas; pastilhas para uso farmacêutico; materiais para pensos; doces medicados; produtos medicinais para 

limpeza; confeitaria medicada; dentífricos medicinais; produtos medicinais para os cuidados da boca; sprays orais medicinais; 

preparações medicinais para refrescar a boca; sprays para a garganta medicinais; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pastilhas de menta para uso farmacêutico; produtos refrescantes para a boca [hálito] para uso medicinal; sprays 

para a boca para uso medicinal; colutórios para uso medicinal; papel oleado para uso medicinal; preparações para aliviar a dor; 

forros de cuecas [produtos sanitários]; preparações farmacêuticas para aplicação externa para alívio do prurido; preparações 

farmacêuticas para os cuidados da pele; produtos farmacêuticos para o tratamento de dores musculares; emplastros para 

aquecer as partes do corpo humano para fins medicinais; cataplasmas para enxaquecas; cataplasmas para aliviar febre e dores 

no corpo; cataplasmas; medicamentos para a transpiração dos pés; medicamentos para a transpiração; máscaras sanitárias; 

pensos higiénicos; cuecas higiénicas; medicamentos para dores de garganta; chá para fins medicinais; xaropes para a tosse; 

agentes para a administração de medicamentos sob a forma de wafers comestíveis contendo produtos farmacêuticos em pó; 

loções, cremes, unguentos, géis e leites tópicos para aliviar a dor da enxaqueca; produtos farmacêuticos; fitas adesivas para a 

boca para uso médico

 N.º N/200501

 Data de registo 2023/02/08

 Data de despacho 2023/02/08

 Titular Kracie Home Products, Ltd.

 Classe 3

216 214 2 a cosméticos; cremes para a limpeza facial, geles de limpeza facial, 

sabonetes faciais, discos impregnados com cosméticos para limpeza facial; preparações para desmaquilhagem; sabonetes para o 

corpo; máscaras faciais [cosméticos]; máscaras para a pele [cosméticos]; máscaras de gel para os olhos; óleos faciais; hidratantes 

[cosméticos]; cremes antienvelhecimento; cremes antirrugas; essências para os cuidados da pele; soros para uso cosmético; 

emulsões para o cuidado da pele; loções para o cuidado da pele; tónicos para a pele; creme para as mãos; protetores solares; 

cremes para depois da exposição solar sabonetes e detergentes; artigos de higiene pessoal; perfumaria; 

incensos e fragrâncias; champôs para o cabelo; condicionadores para o cabelo; preparações para tratamento capilar; máscara 

para o cabelo; preparações para fixar o cabelo; preparações para tratamento capilar (não para enxaguar), óleos essenciais

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/185574 2023/02/08

MILLION SUCCESS 

(CHINA) LIMITED

03 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/185575 2023/02/08

MILLION SUCCESS 

(CHINA) LIMITED

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/185576 2023/02/08

MILLION SUCCESS 

(CHINA) LIMITED

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/185577 2023/02/08

MILLION SUCCESS 

(CHINA) LIMITED

03 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 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/185578 2023/02/08

MILLION SUCCESS 

(CHINA) LIMITED

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/185579 2023/02/08

MILLION SUCCESS 

(CHINA) LIMITED

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/185580 2023/02/08

MILLION SUCCESS 

(CHINA) LIMITED

03 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/185581 2023/02/08

MILLION SUCCESS 

(CHINA) LIMITED

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/185582 2023/02/08

MILLION SUCCESS 

(CHINA) LIMITED

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/185583 2023/02/08

MILLION SUCCESS 

(CHINA) LIMITED

03 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/185584 2023/02/08

MILLION SUCCESS 

(CHINA) LIMITED

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/185585 2023/02/08

MILLION SUCCESS 

(CHINA) LIMITED

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/187184 2023/02/07 43 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/189874 2023/02/08

WONG SI WAN

41 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/189906 2023/01/31 09 214 1 b 215 214 2 e

9 1 c 214 1 a

Alínea b) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com o 

artigo 215.º, da alínea e) do n.º 2 do artigo 214.º e alínea 

c) do n.º 1 do artigo 9.º, ex. vi alínea a) do n.º 1 do artigo 

214.º

N/190823 2023/02/08 MCO (IP) Holdings Limited 41 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 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/190824 2023/02/08 MCO (IP) Holdings Limited 43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/190825 2023/02/08 MCO (IP) Holdings Limited 41 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/190826 2023/02/08 MCO (IP) Holdings Limited 43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/190827 2023/02/08 MCO (IP) Holdings Limited 41 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/190828 2023/02/08 MCO (IP) Holdings Limited 43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/191131 2023/02/08 09 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/191176 2023/02/08 MCO (IP) Holdings Limited 41 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/191177 2023/02/08 MCO (IP) Holdings Limited 43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/191178 2023/02/08 MCO (IP) Holdings Limited 41 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/191179 2023/02/08 MCO (IP) Holdings Limited 43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 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/191971 2023/02/14 39 214 1 c 9 1 c 214

1 a

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/192408 2023/02/08 29 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/192466 2023/02/08 Alibaba Singapore Holding 

Private Limited

35 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/192467 2023/02/08 Alibaba Singapore Holding 

Private Limited

36 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/192605 2023/02/08

Stan Group (Holdings) 

Limited

43 214 2 b e 215 9 1

c 214 a

Alíneas b) e e) 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 a alínea a) do art.º 214.º

N/192606 2023/02/08

Stan Group (Holdings) 

Limited

43 214 2 b e 215 9 1

c 214 a

Alíneas b) e e) 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 a alínea a) do art.º 214.º

N/193483 2023/02/08 34 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/194151 2023/02/08

LEONG HOU WAI

35 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/194395 2023/02/08

BENELLI Q.J. SRL

12 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/194821 2023/02/08 03 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º



N.º 9 — 1-3-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2361

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/195386 2023/02/07 娱

Wemade Co., Ltd.

36 201

Artigo 201.º

N/196039 2023/02/14 28 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º e do n.º 1 

do artigo 215.º

N/196505 2023/02/07 娱

Wemade Co., Ltd.

36 201

Artigo 201.º

N/196588 2023/02/07 B’IN MUSIC 

INTERNATIONAL 

LIMITED

36 201

Artigo 201.º

N/196597 2023/02/07 B’IN MUSIC 

INTERNATIONAL 

LIMITED

36 201

Artigo 201.º

N/196599 2023/02/07 B’IN MUSIC 

INTERNATIONAL 

LIMITED

36 201

Artigo 201.º

N/197017 2023/02/08 ARUZE GAMING 

AMERICA, Inc.

28 214 1 a 9 1 a

199 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/197066 2023/02/08

ZHANG ZHILING

35 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/197067 2023/02/08

ZHANG ZHILING

43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/197216 2023/02/08

LEI SAI SAI

05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/197936 2023/02/14

Lau Mang Kong

41 214 1 a 9 1 d 214

2 a

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º, e a alínea a) do n.º 2 do 

artigo 214.º

N/197937 2023/02/14

Lau Mang Kong

41 214 1 a 9 1 d 214

2 a

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º, e a alínea a) do n.º 2 do 

artigo 214.º
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N.º
Data de 

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/197938 2023/02/14

Lau Mang Kong

41 214 1 a 9 1 d 214

2 a

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º, e a alínea a) do n.º 2 do 

artigo 214.º

N/197939 2023/02/14

Lau Mang Kong

35 214 1 a 9 1 d 214

2 a

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º, e a alínea a) do n.º 2 do 

artigo 214.º

N/197940 2023/02/14

Lau Mang Kong

35 214 1 a 9 1 d 214

2 a

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º, e a alínea a) do n.º 2 do 

artigo 214.º

N/197941 2023/02/14

Lau Mang Kong

35 214 1 a 9 1 d 214

2 a

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º, e a alínea a) do n.º 2 do 

artigo 214.º

N/197942 2023/02/14

Lau Mang Kong

44 214 1 a 9 1 d 214

2 a

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º, e a alínea a) do n.º 2 do 

artigo 214.º

N/197943 2023/02/14

Lau Mang Kong

44 214 1 a 9 1 d 214

2 a

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º, e a alínea a) do n.º 2 do 

artigo 214.º

N/197944 2023/02/14

Lau Mang Kong

44 214 1 a 9 1 d 214

2 a

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, conjugado com a 

alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º, e a alínea a) do n.º 2 do 

artigo 214.º

N/198041 2023/02/08

LAM MEI KEI

43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º, conjugado com o n.º 1 

do artigo 215.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º

N/198307 2023/02/14 25 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do artigo 214.º

N/199200 2023/02/07 LOUIS VUITTON 

MALLETIER

36 201

Artigo 201.º

N/199205 2023/02/07 LOUIS VUITTON 

MALLETIER

36 201

Artigo 201.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/199210 2023/02/07 LOUIS VUITTON 

MALLETIER

36 201

Artigo 201.º

N/199215 2023/02/07 LOUIS VUITTON 

MALLETIER

36 201

Artigo 201.º

N/199319 2023/02/07  

Qingdao Pico Technology Co., 

Ltd.

36 201

Artigo 201.º

續期

Renovação

N.º

P/000096

(96-M)

P/001126

(1031-M)

P/001127

(1032-M)

P/001128

(1033-M)

P/001134

(1039-M)

P/001727

(1631-M)

P/001728

(1632-M)

P/001911

(1815-M)

P/001957

(1860-M)

P/002449

(2345-M)

P/002820

(2716-M)

P/002833

(2729-M)

P/003915

(3786-M)

P/003918

(3789-M)

P/003919

(3790-M)

P/003920

(3791-M)

P/003921

(3792-M)

P/003929

(3800-M)

P/004195

(4064-M)

P/004221

(4090-M)

P/004222

(4091-M)

P/004232

(4101-M)

P/004255

(4124-M)

P/006365

(6190-M)

P/007577

(7347-M)

P/007951

(7721-M)

P/007956

(7726-M)

P/007966

(7736-M)

P/007973

(7743-M)

P/007975

(7745-M)

P/007979

(7749-M)

P/007997

(7767-M)

P/009063

(8795-M)

P/010940

(10763-M)

P/010941

(10764-M)

P/010942

(10765-M)

P/011098

(10947-M)

P/011099

(10948-M)

N/008039 N/008270 N/008272 N/008905

N/008906 N/008993 N/008994 N/008995 N/008996 N/009024 N/009025

N/009026 N/009027 N/009028 N/009062 N/009190 N/009191 N/009301

N/009342 N/009412 N/009413 N/009414 N/009415 N/009417 N/009451

N/009504 N/009518 N/009519 N/009520 N/009521 N/009522 N/009523

N/009524 N/009525 N/009526 N/009527 N/009528 N/009529 N/031965

N/031966 N/031967 N/031968 N/034450 N/034943 N/034944 N/034945

N/034946 N/034947 N/034948 N/034949 N/034950 N/034951 N/034952

N/036046 N/036047 N/036048 N/036049 N/036458 N/036459 N/037184

N/037185 N/037479 N/037480 N/037481 N/037482 N/037483 N/037484

N/037485 N/037486 N/037487 N/037488 N/037489 N/037558 N/037905

N/037906 N/037907 N/037916 N/037987 N/037988 N/038079 N/038080

N/038105 N/038108 N/038280 N/038281 N/038282 N/038309 N/038310

N/038416 N/038518 N/038519 N/038520 N/038590 N/038617 N/038618

N/038659 N/038660 N/038741 N/038742 N/038743 N/038769 N/038770

N/038771 N/038772 N/038773 N/038774 N/038775 N/038776 N/038783

N/038784 N/038785 N/038786 N/038787 N/038788 N/038789 N/038790
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N.º

N/038791 N/038849 N/038850 N/038851 N/038853 N/038854 N/038855

N/038856 N/038863 N/038873 N/038898 N/038899 N/038902 N/038903

N/038904 N/038905 N/038906 N/038907 N/038958 N/038959 N/039051

N/039052 N/039112 N/039156 N/039157 N/039158 N/039199 N/039203

N/039206 N/039235 N/039236 N/039263 N/039264 N/039265 N/039266

N/039267 N/039268 N/039269 N/039270 N/039271 N/039272 N/039273

N/039274 N/039445 N/039490 N/039491 N/039512 N/039513 N/039717

N/039942 N/039945 N/039969 N/039970 N/039971 N/039972 N/039977

N/039978 N/039979 N/039980 N/039981 N/039982 N/039983 N/039984

N/039985 N/039986 N/039987 N/039988 N/039990 N/039991 N/039992

N/039993 N/039994 N/039995 N/040005 N/040006 N/040055 N/040171

N/040175 N/040176 N/040190 N/040193 N/040286 N/040307 N/040308

N/040309 N/040376 N/040779 N/040848 N/040852 N/040871 N/040872

N/040948 N/040949 N/040950 N/040951 N/040952 N/040953 N/040954

N/040955 N/040956 N/040957 N/041052 N/041350 N/041352 N/041360

N/041470 N/041544 N/041545 N/041546 N/041547 N/041548 N/041549

N/041641 N/041642 N/041643 N/041766 N/041767 N/041768 N/041769

N/041770 N/041771 N/041772 N/041773 N/041774 N/041777 N/041828

N/041829 N/041838 N/041839 N/041840 N/041841 N/041842 N/041843

N/041855 N/041883 N/090277 N/090318 N/090319 N/090322 N/090323

N/090324 N/090325 N/090326 N/090327 N/093143 N/095149 N/095150

N/095151 N/098775 N/099073 N/099074 N/099394 N/099423 N/099424

N/099425 N/099788 N/099792 N/099794 N/099798 N/099800 N/099801

N/099802 N/100806 N/100807 N/100808 N/100809 N/101084 N/101085

N/101134 N/101244 N/101245 N/101246 N/101247 N/101248 N/101249

N/101250 N/101251 N/101252 N/101253 N/101254 N/101255 N/101256

N/101257 N/101258 N/101259 N/101623 N/101624 N/101850 N/101869

N/101870 N/101871 N/101898 N/101899 N/102065 N/102069 N/102072

N/102096 N/102097 N/102098 N/102099 N/102100 N/102101 N/102102

N/102103 N/102104 N/102105 N/102106 N/102107 N/102108 N/102109

N/102110 N/102111 N/102112 N/102113 N/102114 N/102115 N/102116

N/102117 N/102118 N/102119 N/102120 N/102121 N/102122 N/102123

N/102124 N/102125 N/102277 N/102278 N/102279 N/102280 N/102281

N/102372 N/102568 N/102611 N/102616 N/102742 N/102743 N/102744

N/102745 N/102746 N/102747 N/102748 N/102749 N/102750 N/102751

N/102752 N/102753 N/102754 N/102755 N/102756 N/102757 N/102758

N/102774 N/102775 N/102776 N/102777 N/102778 N/102780 N/102801

N/102868 N/102869 N/102870 N/102878 N/102879 N/102880 N/102881

N/102882 N/102883 N/102884 N/102885 N/102886 N/102923 N/102924

N/102925 N/102926 N/102927 N/102928 N/103041 N/103140 N/103141

N/103142 N/103143 N/103146 N/103245 N/103246 N/103324 N/103353
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N/103354 N/103357 N/103358 N/103367 N/103368 N/103463 N/103464

N/103465 N/103566 N/103567 N/103568 N/103597 N/103598 N/103726

N/103727 N/103728 N/103763 N/103764 N/103765 N/103766 N/103767

N/103768 N/103769 N/103770 N/103771 N/103772 N/103773 N/104002

N/104059 N/104060 N/104090 N/104091 N/104092 N/104096 N/104097

N/104098 N/104237 N/104238 N/104239 N/104240 N/104241 N/104274

N/104275 N/104276 N/104277 N/104447 N/104449 N/104450 N/104453

N/104455 N/104456 N/104513 N/104705 N/104706 N/105066 N/105067

N/105068 N/105125 N/105155 N/105326 N/105327 N/105328 N/105377

N/105409 N/105521 N/105522 N/105523 N/105524 N/105591 N/105592

N/105593 N/105594 N/105595 N/105596 N/105597 N/105616 N/105617

N/105618 N/105619 N/105620 N/105621 N/105622 N/105623 N/105631

N/105632 N/105633 N/105634 N/105654 N/105765 N/105784 N/105785

N/105788 N/105789 N/105790 N/105805 N/105806 N/105825 N/105826

N/105836 N/105837 N/105945 N/105946 N/105947 N/105948 N/105992

N/105993 N/105994 N/105995 N/105996 N/105997 N/105998 N/105999

N/106000 N/106001 N/106002 N/106003 N/106004 N/106005 N/106030

N/106221 N/106222 N/106224 N/106243 N/106244 N/106245 N/106246

N/106249 N/106250 N/106362 N/106363 N/106506 N/106507 N/106508

N/106509 N/106510 N/106517 N/106528 N/106535 N/106536 N/106537

N/106538 N/106539 N/106540 N/106541 N/106546 N/106550 N/106551

N/106552 N/106553 N/106554 N/106555 N/106556 N/106557 N/106580

N/106654 N/106655 N/106921 N/106923 N/106924 N/106925 N/106926

N/107002 N/107090 N/107091 N/107092 N/107149 N/107153 N/107409

N/107410 N/107411 N/107412 N/107413 N/107461 N/107687 N/107875

N/107876 N/107877 N/107878 N/108019 N/108041 N/108167 N/108174

N/108189 N/108227 N/108228 N/108229 N/108659 N/108931 N/108932

N/109042 N/109273 N/109274 N/109275 N/109276 N/109362

附註

Averbamento

N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/000941

(846-M)

P/008649

(8395-M)

N/034202

N/034206

N/034207

N/034208

N/036592

2023/02/13

Transmissão

7-ELEVEN, INC. 7-Eleven International, LLC, com 

sede em 3200 Hackberry Road Irving, 

TX 75063, United States of America
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/003095

(2990-M)

P/003097

(2992-M)

P/003098

(2993-M)

P/003099

(2994-M)

P/010863

(10718-M)

P/011988

(11871-M)

P/011992

(11876-M)

P/014047

(13982-M)

P/014093

(14029-M)

P/014323

(14235-M)

N/001324

N/001721

N/002314

N/004005

N/004526

2023/02/03

Modificação de 

identidade

Seiko Holdings Kabushiki 

Kaisha (Trading as Seiko 

Holdings Corporation)

SEIKO GROUP KABUSHIKI 

KAISHA (trading as SEIKO 

GROUP CORPORATION)

P/009436

(9313-M)

2023/01/30

Modificação de 

sede

Eu Yan Sang International Ltd. Eu Yan Sang Centre, 21 Tai Seng 

Drive, Singapore 535223

N/000246

N/000247

2023/02/13

Modificação de 

identidade

International Nutrition 

Company B.V.

CEP Group Holding B.V.

N/008814

N/008815

N/008816

2023/02/03

Modificação de 

sede

Taco Bell Corp. 1 Glen Bell Way, Irvine, California 

92618, United States of America

N/008905

N/008906

2023/02/13

Modificação de 

sede

KENTUCKY FRIED 

CHICKEN INTERNATIONAL 

HOLDINGS LLC

7100 Corporate Drive, Plano, TX 

75024, United States of America

N/010705

N/065609

N/065610

N/065611

N/065612

2023/01/30

Transmissão

por fusão

Maurice Lacroix SA Medinova AG, com sede em 

Eggbühlstrasse 28, 8050 Zürich, 

Switzerland

N/014337

N/018590

N/072433

N/072434

N/072435

N/072436

N/072437

N/072438

N/072439

N/072440

N/072441

N/072442

2023/02/13

Transmissão

ETS ZILLI MAISON ZILLI, com sede em 12 

Chemin des Gorges 69570 Dardilly, 

France

N/018169

N/028894

N/028896

N/028897

N/032362

2023/01/30

Modificação de 

identidade

Daimler AG Mercedes-Benz Group AG

Modificação de 

sede

Mercedes-Benz Group AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, 

Germany

Transmissão

Mercedes-Benz Group AG Daimler Truck AG, com sede em 

Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-

Echterdingen, Germany
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/024244 2023/02/13

Modificação de 

sede

Quality HealthCare Medical 

Services Limited

77 1

6 7 701-702 704

6/F & Unit Nos. 701-702 & 704 of Tower 

1, The Quayside, 77 Hoi Bun Road, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

N/030301

N/030302

N/146803

N/146804

N/146805

N/146806

2023/02/03

Modificação de 

sede

5 10

19

N/037410

N/037411

2023/02/13

Modificação de 

sede

GIANVITO ROSSI S.R.L. 

UNIPERSONALE

Via Alessandro Manzoni, 38 20121 

Milano (MI), Italy

Transmissão

por fusão

GIANVITO ROSSI S.R.L. 

UNIPERSONALE

GGR S.r.l., com sede em Via 

dell'Indipendenza, 15 47030 San 

Mauro Pascoli (FC), Italy

Modificação de 

identidade

GGR S.r.l. Gianvito Rossi S.r.l.

N/038863

N/039199

N/039203

N/039206

N/040848

2023/02/13

Modificação de 

sede

HARD ROCK HOLDINGS 

LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF United Kingdom

N/041544

N/041545

N/041546

N/041547

N/041548

N/041549

2023/02/13

Modificação de 

sede

Theppadungporn Coconut 

Company Limited

5/895 Borommaratchachonnani Road, 

Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok 

10700, Thailand

N/050141

N/050142

N/050143

N/050144

N/197033

N/197034

N/197035

N/197036

2023/02/08

Modificação de 

sede

INVESTINDUSTRIAL S.A. 11 rue Aldringen L-1118 Luxembourg

N/050433 2023/01/30

Transmissão

JOHNSON & JOHNSON EUSA Pharma (UK) Limited, com 

sede em Breakspear Park, Breakspear 

Way, Hemel Hempstead HP2 4TZ, 

United Kingdom

N/051926

N/109375

N/109376

N/110498

N/110499

N/114330

N/114331

N/115337

N/115338

N/125613

N/125614

N/125615

N/125616

N/125617

N/125618

N/125619

N/125620

N/125621

N/125622

N/125623

N/125624

N/125625

2023/02/14

Transmissão

Kadokawa Games, Ltd. Dragami Games, Ltd., com sede em 

2-33, Higashi-Gotanda 1-chome, 

Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

N/056054 2023/02/03

Modificação da 

natureza jurídica

do titular

CEPHALON, INC. Cephalon LLC
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

Modificação de 

sede

Cephalon LLC 145 Brandywine Parkway, West 

Chester PA 19380, United States of 

America

N/064562

N/092287

N/103353

N/103354

N/103357

N/103358

2023/02/13

Modificação da 

natureza jurídica

do titular

Ste. Michelle Wine Estates Ltd. Ste. Michelle Wine Estates LLC

N/065085

N/065086

N/065087

N/065088

N/065089

N/065090

2023/02/08

Modificação de 

sede

NEOSOFT ANSTALT Pflugstrasse 16, 9490 Vaduz, 

Liechtenstein

Transmissão

NEOSOFT ANSTALT FUSION HOLDINGS LIMITED, 

com sede em Burleigh Manor, Peel 

road, Douglas, Isle of Man, IM1, 5EP

N/069784

N/069786

N/069787

N/069788

N/069789

N/069790

N/069791

N/069792

N/069793

N/069794

N/069795

N/069796

N/069797

N/069798

N/069801

N/069802

N/069803

N/069805

N/069806

N/069807

N/069808

N/069809

N/069867

N/069868

N/069869

N/069870

N/077734

N/081085

N/086781

N/087881

N/109677

N/109678

N/130209

N/130210

N/130211

N/130212

N/130213

N/130214

N/132737

N/149925

N/150147

N/164963

N/171129

N/171130

N/180340

2023/02/03

Modificação de 

identidade

Seiko Holdings Kabushiki 

Kaisha (trading as Seiko 

Holdings Corporation)

SEIKO GROUP KABUSHIKI 

KAISHA (trading as SEIKO 

GROUP CORPORATION)

N/071727 2023/02/03

Transmissão

Hexion Investments Inc. Bakelite UK Holding Ltd., com sede 

em Bakelite Synthetics, Sully Moors 

Road, Sully, Penarth, Wales CF64 

5YU, United Kingdom

N/074946 2023/02/03

Transmissão

Becle, S.A.B. de C.V. JC MASTER DISTRIBUTION 

LIMITED, com sede em Kildress 

House, Pembroke Row Dublin 2, D02 

H008, Ireland
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/075201 2023/02/03

Modificação da 

natureza jurídica

do titular

Cephalon Inc. Cephalon LLC

N/077029

N/185754

N/185755

2023/02/03

Modificação de 

sede 1-1

N/078164

N/078165

N/078166

N/078167

N/078168

2023/02/03

Modificação de 

sede

AMP Capital Investors Limited Quay Quarter Tower, 50 Bridge 

Street Sydney NSW 2000, Australia

Transmissão

AMP Capital Investors Limited AMP Limited, com sede em Quay 

Quarter Tower, 50 Bridge Street 

Sydney NSW 2000, Australia

N/078951 2023/02/03

Transmissão

F. Hoffmann-La Roche AG CHEPLAPHARM 

ARZNEIMITTEL GmbH, com sede 

em Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, 

Germany

N/082417

N/092268

N/092397

N/097930

N/097931

N/097932

N/097933

N/097934

N/097935

N/097936

N/097938

N/121067

N/127913

2023/02/13

Modificação de 

sede

Tesla, Inc. 1 Tesla Road Austin, Texas 78725, 

USA

N/084956

N/084957

2023/02/03

Transmissão MEGA ALLIANCE 

HOLDINGS LIMITED

2-16 10 

1005 

WIKO HONGKONG LIMITED, 

com sede em RM 1005, 10/F Ho 

King Comm CTR 2-16 Fa Yuen ST 

Mongkok, KL, Hong Kong

N/090737

N/090738

N/090739

2023/02/03

Modificação de 

sede

32 12

A-B

N/093913

N/093914

N/093916

2023/01/30

Transmissão

Art of Leather S.p.a. PELLE LAB S.R.L., com sede em 25, 

Via Tiziano, Scandicci (Firenze), Italy

N/096887

N/096888

N/096889

2023/02/03

Modificação de 

sede

Anglofranchise Limited 113 Whitechapel Road, London, E1 

1DT, England

N/101498

N/101499

N/101500

N/101501

2023/02/03

Transmissão

2 1

102
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/102373

N/102374

N/102375

N/102376

N/102377

N/102378

N/108861

N/108862

N/108863

N/110127

N/110128

N/110129

2023/02/03

Transmissão

por fusão

CJ E&M Corporation CJ ENM CO., LTD., com sede em 

870-13 Gwacheon-daero, Seocho-gu, 

Seoul, Republic of Korea

N/102608 2023/02/03

Modificação de 

sede

 

EBOHR LUXURIES 

INTERNATIONAL LTD. 

18

-2005

N/102801 2023/02/03

Modificação de 

sede

Dun & Bradstreet International, 

Ltd.

5335 Gate Parkway, Jacksonville, 

Florida 32256, United States of 

America

N/102867 2023/02/13

Modificação de 

sede KEYWISE CAPITAL 

MANAGEMENT (HK) 

LIMITED

Room 3008-10, Cosco Tower, 183 

Queen's Road Central, Hong Kong 

SAR

N/103143 2023/02/13

Modificação de 

sede

14-14C 5

A

N/103726

N/103727

N/103728

2023/02/13

Modificação de 

sede

Theppadungporn Coconut 

Company Limited

5/895 Borommaratchachonnani Road, 

Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok 

10700, Thailand

N/104949 2023/02/13

Modificação de 

sede

TECNO TELECOM (HK) 

LIMITED

19-25

B 16 N

Flat N 16/F Block B Universal 

Industrial CTR 19-25 Shan Mei ST 

Fotan NT, Hong Kong

N/105377 2023/02/13

Modificação de 

sede

Taiyo Yuden Co., Ltd. 7-19 Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, 104-0031, Japan

N/106654

N/106655

2023/02/13

Modificação de 

sede

309-315

4 C

N/106907

N/106908

N/106909

N/106910

N/106911

2023/02/03

Modificação de 

sede

RELOJOARIA YU XING 

LONG, LIMITADA

32 12

A-B

N/107547

N/111021

N/111022

2023/02/03

Modificação de 

sede

11 35

N/108892

N/108893

N/108894

N/108896

N/108897

2023/02/03

Modificação de 

sede

Hewlett Packard Enterprise 

Development LP

1701 East Mossy Oaks Road, Spring, 

TX, 77389 U.S.A.

N/108895 2023/02/07

Modificação de 

sede

Hewlett Packard Enterprise 

Development LP

1701 East Mossy Oaks Road, Spring, 

TX, 77389 U.S.A.
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/113180

N/113181

N/113182

N/113183

N/113184

N/113185

2023/02/13

Modificação de 

sede

GIANVITO ROSSI S.R.L. 

UNIPERSONALE

Via Alessandro Manzoni, 38 20121 

Milano (MI), Italy

Transmissão

por fusão

GIANVITO ROSSI S.R.L. 

UNIPERSONALE

GGR S.r.l., com sede em Via 

dell'Indipendenza, 15 47030 San 

Mauro Pascoli (FC), Italy

Modificação de 

identidade

GGR S.r.l. Gianvito Rossi S.r.l.

N/115513 2023/02/13

Transmissão

EAST UNION ENTERPRISES 

GROUP LIMITED 60

LAM, Ting Ting Tiffany, com sede em 

60 Fuk Hang Tsuen Road Tuen Mun, 

NT., Hong Kong

N/123720

N/123721

2023/01/30

Transmissão

M. Pablo-Antonio 

FERNANDEZ GUTIERREZ

Maximilian Zenho & Co., Inc., com 

sede em 2775 NW 49th Avenue - 

Suite 205 #119 Ocala, Florida 34482 

USA

N/123812

N/123813

2023/01/30

Modificação de 

sede

WonderPlanet Inc.

23 18

3-23-18 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, 

Aichi 460-0003, Japan

Transmissão

Plus U, Inc. WonderPlanet Inc.

23 18

WonderPlanet Inc., com sede em 

3-23-18 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, 

Aichi 460-0003, Japan

N/127800

N/127801

N/127802

N/127803

N/127804

N/127805

N/127806

N/127807

N/127808

N/127809

2023/02/13

Modificação de 

sede

SHENZHEN COMIX GROUP 

CO.,LTD.

18

Comix Science & Technology Park, 

No18 Jinxiu Rd., Pingshan District, 

Shenzhen, Guang Dong, China

N/136721

N/136722

2023/02/13

Transmissão

Au Depart Holdings (UK) 

Limited

Magic Access Limited, com sede em 

15/F, BOC Group Life Assurance 

Tower, No. 136 Des Voeux Road 

Central, Central, Hong Kong

N/142536

N/142537

2023/02/13

Modificação de 

sede

ANTWORKS

ANTWORKS CO., LTD. 

166-0003

 4-21-7

4-21-7, Koenjiminami, Suginami-ku, 

Tokyo 166-0003, Japan

N/154082

N/154083

2023/02/13

Transmissão

Crossover Culture Inc Crossover Culture LLC, com sede em 

34 West 33rd Street, 5th Floor, New 

York, New York 10001, U.S.A.
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/156063

N/156064

N/160411

N/160412

2023/02/07

Modificação de 

identidade

TAM HOI SENG

Modificação de 

sede

TAM HOI SENG

126

18 A

N/163142 2023/02/13

Transmissão 455

5

N/163408

N/163409

2023/02/03

Modificação de 

identidade

Flexion Therapeutics, Inc. Pacira Therapeutics, Inc.

Modificação de 

sede

Pacira Therapeutics, Inc. 5401 West Kennedy Boulevard, 

Lincoln Center, Suite 890, Tampa, 

Florida, United States 33609

N/164336 2023/02/03

Modificação de 

identidade

Beijing Hotel Beijing Hotel Co., Ltd.

N/167748 2023/02/03

Modificação de 

sede

67 8

B 906

N/169223

N/169224

N/169225

N/169226

N/169227

2023/01/30

Transmissão

氹

404 28 5 C

N/171163 2023/01/30

Transmissão WINGSHING TRADE CO., 

LIMITED

UNIMACHER GMBH, com sede 

em Kelsterbacher Str. 38, 65479 

Raunheim, Germany

N/171391 2023/02/03

Modificação 

da natureza 

jurídica

do titular

Cephalon, Inc. Cephalon LLC

N/172351 2023/02/03

Transmissão 1

Vivo Mobile Communication Co., 

Ltd., com sede em No.1, vivo Road, 

Chang'an, Dongguan, Guangdong, 

China

N/181122

N/181132

2023/02/07

Transmissão

FOOK HORSE LIMITED Chows Hong Kong Limited, com sede 

em G & 1/F, Yoo Residence, 33 Tung 

Lo Wan Road, Causeway Bay, Hong 

Kong
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/193198

N/193199

N/193200

N/193203

N/193204

N/193205

2023/02/03

Transmissão

NYH

2 4 9

NYH GESTÃO DE VENDAS A 

RETALHO LIMITADA

N/199846 2023/02/13

Modificação de 

sede

600E

6 P6-05

重新轉為有效

Revalidação

N.º Data de 

revalidação

Data de despacho Titular Classe

N/093853 2023/02/10 2023/02/10

LEONG, CHONG WAN

42

放棄

Renúncia

N.º
Data de 

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/199876 2023/02/03 RATIONAL INTELLECTUAL HOLDINGS LIMITED 09

N/199877 2023/02/03 RATIONAL INTELLECTUAL HOLDINGS LIMITED 28

N/199878 2023/02/03 RATIONAL INTELLECTUAL HOLDINGS LIMITED 38

N/199879 2023/02/03 RATIONAL INTELLECTUAL HOLDINGS LIMITED 41

N/199880 2023/02/03 RATIONAL INTELLECTUAL HOLDINGS LIMITED 42

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de 

entrada
Requerente Oponente

N/199487 2022/11/21

Great Wall Motor Company Limited

Oracle International Corporation
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N.º
Data de 

entrada
Requerente Oponente

N/201155 2023/01/03

CHAN SAO LENG WHOLLY GAIN LIMITED

N/201156 2023/01/03

CHAN SAO LENG WHOLLY GAIN LIMITED

答辯

Contestação

N.º
Data de 

entrada
Requerente Oponente

N/199870 2023/02/10 KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR 

TRANSPORT AND GENERAL TRADING

BMJ INDUSTRIES FZ-LLC

N/199872 2023/02/07 KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR 

TRANSPORT AND GENERAL TRADING

The Independent Tobacco FZE

N/200403 2023/02/08 Cathay Pacific Airways Limited

N/200404 2023/02/08 Cathay Pacific Airways Limited

營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.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 nome e 

insígnia de estabelecimento 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.

 N.º : E/000331

 Data de pedido : 2022/12/02

 Requerente : 

 LAO LAI KIO

 Endereço : 51 4 J

 Nacionalidade :  Chinesa

 Actividade : 

 Nome ou Insígnia : 

 Cores de insígnia : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do art igo 10.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de 

estabelecimento na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial 

de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

N.º
Data de 

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

E/000329 2023/02/08

FOCUS - GESTÃO, OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, S.A., 

em inglês

FOCUS - FACILITIES MANAGEMENT 

LIMITED

9 1 e 20 1 d 25

240 1 242 2 4

Alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º, conjugado com a 

alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º e artigo 25.º, n.º 1 do 

art.º 240.º, n.º 2 e n.º 4 do art.º 242.º

E/000330 2023/02/08

CESL ÁSIA - INVESTIMENTOS E 

SERVIÇOS, S.A.

9 1 e 240 1 242

2 4

Alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º, conjugado do n.º 1 

do art.º 240.º, n.º 2 e n.º 4 do art.º 242.º

續期

Renovação

N.º

E/000173

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

de desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da 

data da publicação deste aviso até à data da sua concessão, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002962

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 6

2 4 E

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de comida.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2022/02/17  Hong Kong, 

China N.º 2219413.2
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[21]  N.º : D/002963

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

[71]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : 3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 

26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Ander UGARTE

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Fecho para bracelete de relógio.

[57]  Resumo : As caracter íst icas do fecho para 

bracelete de relóg io para os quais a nov idade é 

reivindicada são a forma e a configuração do artigo 

conforme mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/24  Su íça

N.º 2022-00103

[21]  N.º : D/002964

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

[71]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : 3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 

26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Ander UGARTE

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Ponteiro do relógio.

[57]  Resumo : As caracter íst icas do ponteiro do 

relógio para os quais a novidade é reivindicada são a 

forma e a configuração do artigo conforme mostrado 

nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/24  Su íça

N.º 2022-00102

[21]  N.º : D/002965

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

[71]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : 3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 

26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Ander UGARTE

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Fecho para bracelete de relógio (sem logótipo).

[57]  Resumo : As caracter íst icas do fecho para 

bracelete de relógio (sem logótipo) para os quais a 

novidade é reivindicada são a forma e a configuração 

do artigo conforme mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/28  Su íça

N.º 2022-00109

[21]  N.º : D/002966

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

[71]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : 3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 

26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Ander UGARTE

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Fecho para bracelete de relógio (com logótipo).

[57]  Resumo : As caracter íst icas do fecho para 

bracelete de relógio (com logótipo) para os quais a 

novidade é reivindicada são a forma e a configuração 

do artigo conforme mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/28  Su íça

N.º 2022-00109

[21]  N.º : D/002989

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

[71]  R e q u e r e n t e : S O N Y I N T E R AC T I V E 

ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108- 

-0075, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Cr iador : Yujin MOR ISAWA, Yosh iy u k i 

OTSUKA

[51]  Classificação : 14 - 02
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[54]  Título : 

 Dispositivo de vídeo usado na cabeça.

[57]  Resumo : 1) O artigo de acordo com o desenho 

desta aplicação é um dispositivo de vídeo usado na 

cabeça.

 2) O d i s p o s i t i vo d e v í d e o u s a d o n a c a b e ç a é 

caracterizado pela seguinte composição de elementos de 

composição: uma carcaça, um componente de protecção 

contra luz e um elemento de fixação para a cabeça.

 A carcaça é oca, aberta na parte posterior, orientada 

horizontalmente quadrangular na vista em planta com 

uma parte posterior côncava, diminuindo em altura 

na direcção posterior, possuindo um contorno frontal 

quadrangular com cantos arredondados e bordas 

superior, lateral e inferior levemente convexas.

 Existe um recesso oblongo na área frontal da caixa 

entre os lados superior e frontal.

 Existem dois elementos quadrangulares na caixa.

 O componente de protecção contra luz está localizado 

na parte posterior da carcaça.

 O componente de protecção contra luz é implementado 

d e fo r m a o b l o n g a, s e m e l h a nt e a u m q u a d r o, 

consistindo em partes semelhantes a quadros curvados 

para a frente.

 Na parte intermediária, o lado inferior do componente 

de protecção contra luz é interrompido por uma 

saliência vertical direccionada para cima.

 O elemento de fixação para a cabeça é implementado 

inclinado para baixo e para trás, projectando-se para 

cima e incluindo os componentes traseiro e frontal.

 O componente traseiro do elemento de fixação para a 

cabeça é implementado arqueado para trás.

 Existe uma almofada arqueada curvada para trás na 

parte frontal do componente posterior do elemento de 

fixação para a cabeça.

 No lado traseiro do componente posterior do elemento 

de fixação para a cabeça encontra-se um elemento 

regulador cónico truncado com uma geratriz côncava 

de superfície lateral sobre a qual se situam as zonas 

quadrangulares transversais.

 O componente frontal do elemento de fixação para a 

cabeça é fixado na parte superior da parte posterior da 

caixa.

 O componente frontal do elemento de fixação para a 

cabeça é implementado arqueado para a frente, tendo 

uma parte superior inclinada para baixo e para frente 

e uma parte inferior inclinada para baixo e para trás.

 Existe uma almofada arqueada curvada para a frente 

na parte posterior do componente frontal do elemento 

de fixação para a cabeça.

 A s p a r t e s l a t er a i s d o c o mp o nent e f ro nt a l d o 

elemento de fixação para a cabeça são implementadas 

diminuindo em altura na direcção traseira, em que 

as porções de extremidade entram nas porções de 

extremidade frontal do componente posterior do 

elemento de fixação para a cabeça.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/22  Japão

N.º 2022-003425

[21]  N.º : D/002990

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

[71]  R e q u e r e n t e : S O N Y I N T E R AC T I V E 

ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108- 

-0075, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Yujin MORISAWA

[51]  Classificação : 14 - 02

[54]  Título : 

 Dispositivo de vídeo usado na cabeça.

[57]  Resumo : 1) O artigo de acordo com o desenho 

desta aplicação é um dispositivo de vídeo usado na 

cabeça.

 2) O d i s p o s i t i vo d e v í d e o u s a d o n a c a b e ç a é 

caracterizado pela presença do componente frontal do 

elemento de fixação para a cabeça.

 O componente frontal do elemento de fixação para a 

cabeça é implementado inclinado  para baixo e para 

trás, arqueado para a frente, tendo uma parte superior 

incl inada para baixo e para a frente e uma parte 

inferior inclinada para baixo e para trás.

 A s p a r t e s l a t er a i s d o c o mp o nent e f ro nt a l d o 

elemento de fixação para a cabeça são implementadas 

diminuindo em altura na direcção traseira.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/22  Japão

N.º 2022-003426

[21]  N.º : D/002991

[22]  Data de pedido : 2022/08/10
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[71]  R e q u e r e n t e : S O N Y I N T E R AC T I V E 

ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108- 

-0075, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Yujin MORISAWA

[51]  Classificação : 14 - 02

[54]  Título : 

 Dispositivo de vídeo usado na cabeça.

[57]  Resumo : 1) O artigo de acordo com o desenho 

desta aplicação é um dispositivo de vídeo usado na 

cabeça.

 2) O d i s p o s i t i vo d e v í d e o u s a d o n a c a b e ç a é 

caracter izado pela presença de um componente 

poster ior arqueado para trás na parte frontal do 

componente posterior do elemento de fixação para a 

cabeça.

 Existe uma almofada arqueada curvada para trás na 

parte frontal do componente posterior do elemento de 

fixação para a cabeça.

 Na par te poster ior do componente poster ior do 

elemento de fixação para a cabeça encontra-se um 

elemento regulador cónico truncado com uma geratriz 

côncava de superfície lateral sobre a qual se situam as 

zonas quadrangulares transversais.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/22  Japão

N.º 2022-003427

[21]  N.º : D/002992

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

[71]  R e q u e r e n t e : S O N Y I N T E R AC T I V E 

ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108- 

-0075, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  C r i a d o r : Yo s h i y u k i O T S U K A, Yu j i n 

MORISAWA

[51]  Classificação : 14 - 02

[54]  Título : 

 Dispositivo de vídeo usado na cabeça.

[57]  Resumo : 1) O artigo de acordo com o desenho 

desta aplicação é um dispositivo de vídeo usado na 

cabeça.

 2) O dispositivo de vídeo usado na cabeça é pela 

presença de um componente de protecção contra-luz, 

que é implementado de forma oblonga, em forma de 

moldura, consistindo de peças em forma de moldura 

curvadas para a frente.

 Na parte intermediária, o lado inferior do componente 

de protecção contra-luz é interrompido por uma 

saliência orientada verticalmente.

 A saliência é implementada oca, aberta a partir do 

fundo, direccionada para cima e estreitando-se na 

direcção ascendente.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/22  Japão

N.º 2022-003429

[21]  N.º : D/002993

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

[71]  R e q u e r e n t e : S O N Y I N T E R AC T I V E 

ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-

0075, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  C r i a d o r : Yo s h i y u k i O T S U K A, Yu j i n 

MORISAWA

[51]  Classificação : 14 - 02

[54]  Título : 

 Escudo de luz.

[57]  Resumo : 1) O componente de protecção contra-

-luz para a tela montada na cabeça é implementado 

oblongo, em for ma de moldura, consist indo em 

porções em forma de moldura curvadas para a frente.

 Cada porção em forma de estrutura do componente 

de protecção contra-luz é implementada incluindo 

inclinado para fora e um para o outro nos lados frontal 

e posterior.

 Há um orifício oval na área central do lado superior 

do componente de protecção contra-luz.

 Na parte intermediária, o lado inferior do componente 

de protecção contra-luz é interrompido por uma 

saliência vertical direccionada para cima.

 A saliência é implementada estreitando-se para cima, 

com um lado frontal convexo e um lado posterior, 

incluindo as porções direitas e esquerda inclinadas 

para trás e entre si.

 Existem elementos de fixação trapezoidais ao longo 

do perímetro da parte frontal do componente de 

protecção contra-luz.
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/22  Japão

N.º 2022-003430

[21]  N.º : D/002994

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

[71]  R e q u e r e n t e : S O N Y I N T E R AC T I V E 

ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108- 

-0075, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Yujin MORISAWA

[51]  Classificação : 14 - 02

[54]  Título : 

 Dispositivo de vídeo usado na cabeça.

[57]  Resumo : 1) O artigo de acordo com o desenho 

desta aplicação é um dispositivo de vídeo usado na 

cabeça.

 2) O d i s p o s i t i vo d e v í d e o u s a d o n a c a b e ç a é 

caracterizado pela presença de uma caixa orientada 

horizontalmente.

 A carcaça é implementada oca, aber ta na par te 

posterior, quadrangular na vista em planta com a 

parte posterior côncava, diminuindo em altura na 

direcção posterior, possuindo um contorno frontal 

quadrangular com cantos arredondados e bordas 

superior, lateral e inferior ligeiramente convexas.

 Existe um recesso oblongo na área frontal da caixa 

entre os lados superior e frontal.

 Existe um recesso arqueado para a frente em uma área 

central da borda traseira de um lado inferior da caixa.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/22  Japão

N.º 2022-003428

[21]  N.º : D/002995

[22]  Data de pedido : 2022/08/11

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Enrico CARDILE

[51]  Classificação : 12 - 08

[54]  Título : 

 Carro.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

um carro compreendendo:

 - u m a p a r t e d i a nt e i r a c o m s p o i l e r d i a nt e i ro, 

suspensões dianteiras e rodas dianteiras;

 - uma parte intermediária com compartimento do 

motorista; e

 - u ma pa r te t ra se i ra c om u m sp oi ler t ra se i ro, 

suspensões traseiras e rodas traseiras.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/16  

WIPO N.º 113680

[21]  N.º : D/002996

[22]  Data de pedido : 2022/08/11

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Enrico CARDILE

[51]  Classificação : 21 - 01

[54]  Título : 

 Miniatura de carro ou carro de brinquedo.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado 

com uma miniatura de carro ou carro de brinquedo 

compreendendo:

 - u m a p a r t e d i a nt e i r a c o m s p o i l e r d i a nt e i ro, 

suspensões dianteiras e rodas dianteiras;

 - uma parte intermediária com compartimento do 

motorista; e

 - u ma pa r te t ra se i ra c om u m sp oi ler t ra se i ro, 

suspensões traseiras e rodas traseiras.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/16  

WIPO N.º 113679

[21]  N.º : D/002997

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

[71]  Requerente : Cartier International AG
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  E n d e r e ç o :  H i n t e r b e r g s t r a s s e 22 ,  6312 

Steinhausen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Wilfrid LE BAIL

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anéis.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para anéis, 

como mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/28  

WIPO N.º WIPO114217

[21]  N.º : D/002998

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

[71]  Requerente : Cartier International AG

  E n d e r e ç o :  H i n t e r b e r g s t r a s s e 22 ,  6312 

Steinhausen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Wilfrid LE BAIL

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pulseiras.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para pulseiras, 

como mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/28  

WIPO N.º WIPO114217

[21]  N.º : D/002999

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

[71]  Requerente : Cartier International AG

  E n d e r e ç o :  H i n t e r b e r g s t r a s s e 22 ,  6312 

Steinhausen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Wilfrid LE BAIL

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pulseiras.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para pulseiras, 

como mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/28  

WIPO N.º WIPO114217

[21]  N.º : D/003000

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

[71]  Requerente : Cartier International AG

  E n d e r e ç o :  H i n t e r b e r g s t r a s s e 22 ,  6312 

Steinhausen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Wilfrid LE BAIL

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Artigos decorativos.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para artigos 

decorativos, como mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/28  

WIPO N.º WIPO114217

[21]  N.º : D/003001

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

[71]  Requerente : Cartier International AG

  E n d e r e ç o :  H i n t e r b e r g s t r a s s e 22 ,  6312 

Steinhausen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Wilfrid LE BAIL

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pulseiras.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para pulseiras, 

como mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/28  

WIPO N.º WIPO114217
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[21]  N.º : D/003002

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

[71]  Requerente : Cartier International AG

  E n d e r e ç o :  H i n t e r b e r g s t r a s s e 22 ,  6312 

Steinhausen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Wilfrid LE BAIL

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Artigos decorativos.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para artigos 

decorativos, como mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/28  

WIPO N.º WIPO114217

[21]  N.º : D/003003

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

[71]  Requerente : Cartier International AG

  E n d e r e ç o :  H i n t e r b e r g s t r a s s e 22 ,  6312 

Steinhausen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Wilfrid LE BAIL

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anéis.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para anéis, 

como mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/28  

WIPO N.º WIPO114217

[21]  N.º : D/003004

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 12 - 08

[54]  Título : 

 Carro.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado 

com um carro, em particular um Veículo Utilitário 

D e sp or t ivo (SU V), tendo u m a c a r ro ç a r ia que 

compreende:

 - um compartimento dianteiro incluindo um pára- 

-choques dianteiro, dois grupos de faróis, uma capota 

e dois pára-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros delimitado por 

um pára-brisas, quatro portas laterais com janelas e 

tejadilho; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

escotilha com uma janela traseira e que inclui um 

pára-choques traseiro, dois pára-lamas traseiros e um 

grupo de luzes traseiras.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/18  

WIPO N.º 113809

[21]  N.º : D/003005

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 21 - 01

[54]  Título : 

 Miniatura de carro ou carro de brinquedo.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

uma miniatura de carro ou carro de brinquedo, em 

particular um Veículo Utilitário Desportivo (SUV), 

tendo uma carroçaria que compreende:

 - um compartimento dianteiro incluindo um pára- 

-choques dianteiro, dois grupos de faróis, uma capota 

e dois pára-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros delimitado por 

um pára-brisas, quatro portas laterais com janelas e 

tejadilho; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

escotilha com uma janela traseira e que inclui um 

pára-choques traseiro, dois pára-lamas traseiros e um 

grupo de luzes traseiras.
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/18  

WIPO N.º 113813

[21]  N.º : D/003014

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

[71]  Requerente : Maison Psyché

  Endereço : 21 rue Balzac 75008 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Thomas Bastide

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Frasco de perfume.

[57]  Resumo : As caracter íst icas para as quais é 

reivindicada protecção encontram-se na forma e/ou 

conf iguração e/ou padrão e/ou ornamentação de 

u m f rasco de per f u me, substanc ia l mente como 

demonstrado nas representações que o acompanham.

  Figura : 

[30]  P r ior id ade : 2022/02/25  Un i ão 

Europeia N.º 008870984

[21]  N.º : D/003015

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 12 - 16

[54]  Título : 

 Aro de roda para veículos.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

um aro de roda para veículos que compreende:

 - um cubo central configurado para ser fixado a uma 

suspensão de um veículo;

 - u m a nel per i fér ic o, que é d i spo sto em tor no 

d o r e f e r i d o c u b o c o m u m a d i s t â n c i a r a d i a l 

predeterminada do próprio cubo e é configurado 

para receber um pneu do veículo em uma superfície 

radialmente mais externa do mesmo; e

 - uma pluralidade de raios, cinco no presente caso, 

substancialmente igualmente espaçados angularmente 

uns dos outros em torno do eixo do aro da roda e 

conectando o anel periférico ao cubo.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/22  

WIPO N.º 113944

[21]  N.º : D/003016

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 12 - 16

[54]  Título : 

 Aro de roda para veículos.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

um aro de roda para veículos que compreende:

 - um cubo central configurado para ser fixado a uma 

suspensão de um veículo;

 - u m a nel per i fér ic o, que é d i spo sto em tor no 

d o r e f e r i d o c u b o c o m u m a d i s t â n c i a r a d i a l 

predeterminada do próprio cubo e é configurado 

para receber um pneu do veículo em uma superfície 

radialmente mais externa do mesmo; e

 - uma pluralidade de raios, cinco no presente caso, 

substancialmente igualmente espaçados angularmente 

uns dos outros em torno do eixo do aro da roda e 

conectando o anel periférico ao cubo.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/22  

WIPO N.º 113944

[21]  N.º : D/003017

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.
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  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 26 - 06

[54]  Título : 

 Um grupo de luz traseira para veículos.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

um grupo de luz traseira para veículos incluindo:

 - uma barra de luz curva central;

 - elementos de luz de primeira extremidade colocados 

em lados opostos da barra de luz curva central; e

 - elementos de luz da segunda extremidade colocados 

em lados opostos dos elementos de luz da primeira 

extremidade em relação à barra de luz curva central.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/22  

WIPO N.º 113945

[21]  N.º : D/003018

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

[71]  Requerente : HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 

PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)

  Endereço : 24, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 PARIS, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Pierre-Alexis DUMAS

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Mala de mão.

[57]  Resumo : As características do desenho para 

o qua l a nov idade é reiv ind icada são a for ma e 

a conf iguração do artigo tal como se mostra nas 

representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/22  

WIPO N.º 113930

[21]  N.º : D/003019

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

[71]  Requerente : HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 

PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)

  Endereço : 24, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 PARIS, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Pierre-Alexis DUMAS

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Saco de viagem.

[57]  Resumo : As características do desenho para 

o qua l a nov idade é reiv ind icada são a for ma e 

a conf iguração do artigo tal como se mostra nas 

representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/23  

WIPO N.º 113985

[21]  N.º : D/003020

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

[71]  Requerente : HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 

PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)

  Endereço : 24, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 PARIS, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Pierre-Alexis DUMAS

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Mala de mão.

[57]  Resumo : As características do desenho para 

o qua l a nov idade é reiv ind icada são a for ma e 

a conf iguração do artigo tal como se mostra nas 

representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/24  

WIPO N.º 114066

[21]  N.º : D/003021

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

[71]  Requerente : CARTIER INTERNATIONAL 

AG

  Endereço : H i nterbergst rasse 22, C H-6312 

STEINHAUSEN Switzerland
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  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Fabrice COLIN

[51]  Classificação : 2 - 07

[54]  Título : 

 Fivela.

[57]  Resumo : As características do desenho para 

o qua l a nov idade é reiv ind icada são a for ma e 

a conf iguração do artigo tal como se mostra nas 

representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/28  

WIPO N.º 114107

[21]  N.º : D/003026

[22]  Data de pedido : 2022/08/26

[71]  Requerente : Cartier International AG

  E n d e r e ç o :  H i n t e r b e r g s t r a s s e 22 ,  6312 

Steinhausen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Wilfrid LE BAIL

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anéis.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para anéis, 

como mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2022/02/28  

WIPO N.º WIPO114221

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, conjugados com o art igo 6.º do «Acordo de 

Aprofundamento do Intercâmbio e Cooperação na Área 

dos Direitos de Propriedade Intelectual entre a Direcção 

Nacional da Propr iedade Intelectual e a Direcção dos 

Serviços de Economia do Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de 

patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 

275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal 

Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no 

prazo de um mês a contar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/006160

[22]  Data de pedido : 2022/06/14

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 Form Energy, Inc.

  Endereço : 30 Dane Street, Somervi l le, MA 

02143, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R , J , S , S

, P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780045371.3

Data de ped ido 2017/07/24 N.º de 

anúncio da concessão CN 109478643B 2022/03/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H01M4/38 , H01M8/0 668, 

H 0 1 M 1 2 / 0 8 ,  H 0 1 M 8 / 0 4 0 14 ,  H 0 1 M 8 / 0 4 0 0 7, 

H01M8/04089, H01M8/04119, H01M12/06

[54]  Título : 

 Sistemas de gestão de água e dióxido de carbono em 

baterias electroquímicas.

[57]  Resumo : 



N.º 9 — 1-3-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2385

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/07/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/365,866

[21]  N.º : J/006391

[22]  Data de pedido : 2022/08/17

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE 

VAN WETENSCHAPPEN

  Endereço : c/o Hubrecht Institute, Uppsalalaan 8, 

3584 CT Utrecht, the Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780025656.0

Data de pedido 2017/03/01 N.º de 

anúncio da concessão CN 109477070B 2022/05/27

[51]  Classificação : C12N5/071

[54]  Título : 

 Processo de diferenciação melhorado.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2016/03/01  Reino Unido

N.º 1603569.3

[21]  N.º : J/006555

[22]  Data de pedido : 2022/10/10

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 Sonikure Holdings Limited

  E ndere ç o : 2/F, K a m C hu n g C om merc i a l 

Building, 19-21 Hennessy Road, Wan Chai, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780058837.3

Data de pedido 2017/05/18 N.º de 

anúncio da concessão CN 109843228B 2022/07/08

[51]  Classificação : A61F9/00, A61M37/00

[54]  Título : 

 Sistema e método para entrega de medicamentos 

reforçada por ultrassom.

[57]  R e s u m o :  

100

202

202 300

800

/

TA

TW

  Figura : 

[30]  P r ior id a d e : 2016/05/18  Un i ão 

Europeia N.º 16170141.2

[21]  N.º : J/006620

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

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , , , M A , M

F , D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780086609.7

Data de ped ido 2017/12/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 110381918B 2022/08/30

[51]  Classificação : A61K8/72, A61K8/73, A61K8/02, 

A61Q19/00

[54]  Título : 

 Composição cosmetic.

[57]  Resumo : 

H W M H A /

LW M H A / /
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/12/15  Estados Unidos 

da América N.º 62/434717

[21]  N.º : J/006624

[22]  Data de pedido : 2022/11/08

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 ZOETIS SERVICES LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New 

Jersey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 THE UNIVERSITY OF MELBOURNE

  Endereço : 205-211, Grattan Street, Intellectual 

Property and Licences, Carlton, Victoria, 3053, AU

  Nacionalidade :  Australiana

[72]  Inventor : G F , P F , M S

, F H , S

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680047885.8

Data de pedido 2016/08/11 N.º de 

anúncio da concessão CN 108135989B 2022/08/09

[51]  Classificação : A61K39/02, A01H1/06

[54]  Título : 

 Composição de «mycoplasma bovis».

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/205,125

[21]  N.º : J/006625

[22]  Data de pedido : 2022/11/08

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 BIOMED VALLEY DISCOVERIES, INC.

  Endereço : 4520 Main Street, 16th Floor, Kansas 

City, Missouri 64111, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G , D , S

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880040655.8

Data de pedido 2018/05/15 N.º de 

anúncio da concessão CN 110799245B 2022/08/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/0 0 ,  A61K45/0 6 , 

C12Q1/6886, A61P35/00

[54]  Título : BRAF

 Composições e métodos para tratamento de cancro 

com mutações BRAF atípicas.

[57]  Resu mo : 携

BRAF V600E/K BRAF

ER K

ERK

BRAF

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/05/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/506,995

[21]  N.º : J/006642

[22]  Data de pedido : 2022/11/11

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 XIAMEN UNIVERSITY

  Endereço : 422

361005

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 YANG SHENG TANG COMPANY, LTD.

  Endereço : 

17 205

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810165563.4

Data de ped ido 2018/02/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 108570455B 2022/08/12

[51]  Classificação : C12N7/01, C12N15/869, C12N5/10, 

A61P35/00

[54]  Título : 疱

 Vírus do herpes simples recombinante e sua aplicação.

[57]  Re su mo : 
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疱 Her pes 

Simplex Virus HSV 够

疱

疱

疱

疱

疱

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/03/09  China

N.º 201710136638.1

 2017/05/02  China N.º 201710301464.X

[21]  N.º : J/006661

[22]  Data de pedido : 2022/11/18

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 MARCOYPE, S.L.

  Endereço : C/Fernando Amor Y Mayor, No.8-4-2, 

14011 Cordoba, Es Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

[72]  Inventor : J L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111044392.8

Data de ped ido 2016/05/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 113643485B 2022/08/19

[51]  Classificação : G07F17/32, G06Q50/34

[54]  Título : 

 Dispositivo para controlar a operação da máquina 

física de jogo e instalações de jogo compreendendo o 

mesmo.

[57]  Resumo : 

况

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/01/22  Espanha

N.º P201630078

[21]  N.º : J/006693

[22]  Data de pedido : 2022/11/29

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 C E N T RO DE I N G E N I E R I A G E N E T I C A Y 

BIOTECNOLOGIA (CIGB)

  Endereço : Ave.31 Entre 158 Y 190, Cubanacan, 

Playa, 10600 Ciudad de La Habana, CU

  Nacionalidade :  Cubana

[72]  Inventor : J C , Y , 

E , E , G E

, J A , S , J

, M

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780033618.X

Data de pedido 2017/03/14 N.º de 

anúncio da concessão CN 109219449B 2022/08/30

[51]  Classificação : A61K39/12, C07K14/005

[54]  Título : 

 Composição farmacêutica que inclui os antígenos de 

superfície e de «nucleocapsid» do vírus da hepatite B.

[57]  Resumo : HBV

HBsAg

HBcAg HBcAg

R NA 45%

m R NA

H BV

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/03/31  Cuba

N.º 2016-0038
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[21]  N.º : J/006703

[22]  Data de pedido : 2022/11/30

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 Holy Haid Lab Corp.

  Endereço : 

14 10

1602 518000

 Room 1602, Bu i ld i ng 10, Shen zhen Biomed ica l 

Innovation Industrial Park, 14 Jinhui Road, Jinsha 

C om mu n it y, Keng z i St reet, P i ngsha n D ist r ic t, 

Shenzhen, Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Yingying LI,  Mingjian 

CHEN,  Sinian QIU

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202180005014.0

Data de ped ido 2021/11/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 114423423B 2022/09/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/415, A61K45/0 6, 

A61P1/16, A61P31/20

[54]  Título : 

 C omposiç ão fa r mac êut ic a pa ra t rat a mento ou 

prevenção de hepatite viral e sua aplicação.

[57]  Resumo : 1

1

HBsAg / HBeAg

1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/12/28  China

N.º 202011575396.4

[21]  N.º : J/006705

[22]  Data de pedido : 2022/12/01

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

  E ndere ç o : 300 T h i rd St re et, C a mbr idge, 

Massachusetts 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A , R G

, K , M - , W , 

M , K , S , M , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810143112.0

Data de ped ido 2013/12/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 108220295B 2022/09/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12N15/113, A61K31/713, 

A61P3/06

[54]  Título : PCSK9 iRNA

 Composição de PCSK9 iRNA e método de uso da 

mesma.

[57]  Resumo : PCSK9 RNAi 

RNAi RNAi PCSK9

[30]  Prioridade : 2012/12/05  Estados Unidos 

da América N.º 61/733,518

 2013/03/15  Estados Unidos da América

N.º 61/793,530

 2013/10/04  Estados Unidos da América

N.º 61/886,916

 2013/10/17  Estados Unidos da América

N.º 61/892,188

[21]  N.º : J/006709

[22]  Data de pedido : 2022/12/05

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : ISP

 ISP INVESTMENTS LLC

  E nd ere ç o : 1011 C ent re Ro a d, S u i t e 315, 

Wilmington, Delaware 19805, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : ELC

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E , R , I , J–M

, N , N , K , J , C–W

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680067267.X

Data de pedido 2016/11/10 N.º de 

anúncio da concessão CN 108473980B 2022/10/21

[51]  Classificação : C12N15/10, C07H1/08, C07H21/02, 

A61K8/60, A61K8/9794, A61Q19/00, A61Q19/08

[54]  Título : RNA
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 Composição tópica compreendendo «small RNA tiger 

lily extract» e método de cuidados cosméticos para 

reduzir os sinais de envelhecimento da pele.

[57]  Resumo : RNA

Lilium tigrinum

L i l iu m 

tigrinum

DNA

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/11/17  França

N.º 1502361

[21]  N.º : J/006720

[22]  Data de pedido : 2022/12/12

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 Aptevo Research and Development LLC

  Endereço : 2401 4th Ave. Suite 1050 Seattle, 

Washington 98121, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : P , J W

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680054840.3

Data de pedido 2016/09/21 N.º de 

anúncio da concessão CN 108367004B 2022/09/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/496, A61K39/395, 

C07K16/30, C07K16/40

[54]  Título : CD3 肽

 Polipeptídeos de ligação a CD3.

[57]  Resumo : CD3

C D3

C D3

肽 T

T CD3 -

T

CD3 肽 肽

[30]  Prioridade : 2015/09/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/221,190

[21]  N.º : J/006723

[22]  Data de pedido : 2022/12/15

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

  Endereço : 145

02841

  Nacionalidade :  Coreana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201911306468.2

Data de pedido 2019/12/18 N.º de 

anúncio da concessão CN 112655699B 2022/09/16

[51]  Classificação : A01N1/02, C09K5/20, B82Y30/00, 

B82Y40/00, A23L3/37

[54]  Título : 肽

 Composição anticongelante compreendendo «gold 

nanoparticle» com peptídeo.

[57]  Resumo : 

肽

肽 T h r n-

A la n- Ser n- Gly n-

n 2 7

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/10/15  Coreana

N.º 10-2019-0127972

[21]  N.º : J/006726

[22]  Data de pedido : 2022/12/19

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 Inovio Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 660 W. Germantown Pike, Suite 110, 

Plymouth Meeting, Pennsylvania 19462, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nvent or : –  

CAMPILLO-AGUSTI, Alejandro, E  

HO, Eduardo, E.,  LOVELL, Nathan, 

 MASTERSON, Steven, 

 STA DELM A N N, Beat,  

KEMMERRER, Stephen

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680080899.X

Data de pedido 2016/12/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 109414580B 2022/09/20
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[51]  Classificação : A61N1/18, A61N1/32, A61F7/00, 

A61B17/34,  A61N1/0 4,  A61N1/0 0 ,  A61B18/14, 

A61M37/00

[54]  Título : 

 Dispositivo de eletroporação com matriz de agulha 

removível com sistema de bloqueio.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/30  Estados Unidos 

da América N.º 62/272,758

[21]  N.º : J/006742

[22]  Data de pedido : 2022/12/30

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[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  :  S P  R O B I N S O N , 

SI MON, P., C  WA L K ER, CA ROL, D C

 O N T H A N K, DAV I D, C., J

 L A Z EWAT SK Y, JOE L, N T  NGU Y E N, 

NHUNG, TUYET

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780040695.8

Data de pedido 2017/05/04 N.º de 

anúncio da concessão CN 109641068B 2022/09/30

[51]  Classificação : A61K49/22, B01J19/00

[54]  Título : 

 Método e dispositivo para preparar agente de contraste 

ultrassónico.

[57]  Resumo : / UCA

UCA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/05/04  Estados Unidos 

da América N.º 62/331,968

 2016/05/05  Estados Unidos da América

N.º 62/332,462

[21]  N.º : J/006744

[22]  Data de pedido : 2023/01/03

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 B E I J I N G  H E P O  B I O M E D I C A L -T E C H 

CORPORATION LTD

  Endereço : 100085 

28

 No. 28 Chuangyezhong lu, Shangd i In for mat ion 

Industry Base, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL202210195028.X

Data de pedido 2022/03/02 N.º de 

anúncio da concessão CN 114292813B 2022/11/08

[51]  Classificação : C12N5/0784, C12N5/078

[54]  Título : 

 Fórmula de meio de cultura para activar o sistema 

imunitário global anti-tumor e métodos de preparação 

de células de efeito imunitário global activadas por 

agonistas.

[57]  Resumo : 

PolyI:C CpG ODN

P B M C

PolyI:C CpG ODN

IFN-γ 酶B

[21]  N.º : J/006755

[22]  Data de pedido : 2023/01/05

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 
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 Sphaera Pharma Pte. Ltd.

  Endereço : 8 Temasek Boulevard, #22-03 Suntec 

Tower 3, Singapore 038988, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor :  DUGAR, Sundeep, 

 MAHAJAN, Dinesh, 

 HOLLINGER, Frank, Peter

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811274102.7

Data de ped ido 2012/04/09 N.º de 

anúncio da concessão CN 109608436B 2022/10/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, C07D405/14, 

C07D213/80, C07D213/803, C07D213/81, C07D213/82, 

C07D401/04, C07D401/12, C07D405/12, C07D471/04, 

C 0 7 D 4 8 7 / 0 4 ,  C 0 7 D 4 8 7 / 2 2 ,  C 0 7 D 4 9 1 / 1 4 7 , 

C07D491/22, C07D495/14, C07D295/20, C07D305/14

[54]  Título : 

/

 Reagentes metilformílicos substituídos e métodos de 

utilização dos mesmos para melhorar as propriedades 

físico-químicas e/ou farmacocinéticas dos compostos.

[57]  Resumo : 

/

/

/

/

[30]  Pr ior idade : 2011/04/08  Índia

N.º 1024/DEL/2011

[21]  N.º : J/006756

[22]  Data de pedido : 2023/01/06

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

  Endereço : 

11 3 1 101

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202210810256.3

Data de ped ido 2022/07/11 N.º de 

anúncio da concessão CN 115054585B 2022/11/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 9/ 2 8 ,  A61K 31/519, 

A61K45/00, A61K47/36, A61K47/38, A61K47/32, 

A61K47/12, A61K47/02, A61P15/10, A61P25/28

[54]  Título : 

 Comprimidos que contêm citrato de «Aidenafil» e 

método de preparação e aplicação dos mesmos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006757

[22]  Data de pedido : 2023/01/06

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

  Endereço : 789

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

  Endereço : 789

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980060312.2

Data de pedido 2019/09/12 N.º de 

anúncio da concessão CN 112689638B 2022/11/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D491/107, A61K31/40, 

A61K31/435, A61K31/34, A61K31/35, A61P35/00

[54]  Título : LSD1

 Composto de «cyclopropylamine» uti l izado como 

inibidor de LSD1 e sua aplicação.

[57]  Re s u mo : 酶1

L SD1

L SD1

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/09/13  China

N.º 201811070319.6

 2019/01/31  China N.º 201910100629.6

[21]  N.º : J/006758

[22]  Data de pedido : 2023/01/06
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[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 Caliway Biopharmaceuticals Co., Ltd.

  Endereço : 99

32 9

 32F. -9, No.99, Sec.1, Xintai 5 th Rd., Xizhi Dist., New 

Taipei City 221, Taiwan, China

[72]  Inventor :  YU-FANG LING

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680046418.3

Data de ped ido 2016/08/26 N.º de 

anúncio da concessão CN 108697668B 2022/11/04

[51]  Classificação : A61K31/12, A61K47/00, A61P3/04, 

A61P3/06

[54]  T ít u lo : 

 Composição farmacêutica para a redução de gordura 

localizada e sua utilização.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/257,846

 2016/02/25  Estados Unidos da América

N.º 62/299,702

[21]  N.º : J/006759

[22]  Data de pedido : 2023/01/06

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd

  Endereço : Level 8, Menara KLK, No. 1, Jalan 

PJU 7/6, Mutiara Damansara, 47810 Petaling Jaya, 

Selangor, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

[72]  Inventor : , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880048243.9

Data de pedido 2018/07/16 N.º de 

anúncio da concessão CN 110997886B 2022/11/08

[51]  Classificação : C11D1/28, C11D1/83

[54]  Título : 

 Sistema surfactante.

[57]  Re su mo : 

16 18

C16-C18 SME

12 14

C12-C14 SME

SLES

[30]  Prioridade : 2017/07/19  Malásia

N.º PI2017702647

[21]  N.º : J/006760

[22]  Data de pedido : 2023/01/09

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 IMMUNOCORE LIMITED

  Endereço : 92 Park Drive, Milton Park, Abingdon 

Oxfordshire OX14 4RY GB

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor :  HAYES, Conor, 

 H I BBERT, Linda,  LI DDY, 

Natha n iel,  M A HON, Ta ra,  

RAMAN, Marine

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780035758.0

Data de ped ido 2017/04/07 N.º de 

anúncio da concessão CN 109563148B 2022/10/14

[51]  Classificação : C07K14/725

[54]  Título : T

 Receptor de células T.

[57]  Resumo : MAGE 

A4 HLA-A*02 肽GVYDGREHTV SEQ ID 

NO 1 T TCR TCR

MAGE A4 TCR α / β

TCR

[30]  Prioridade : 2016/04/08  Reino Unido

N.º 1606009.7

[21]  N.º : J/006761

[22]  Data de pedido : 2023/01/09

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 SHANDONG DANHONG PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.
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  Endereço : 

99

 No.99, Ku n m i ng Road, Muda n I ndu st r ia l Pa rk 

District, Heze, Shandong 274000 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980050569.X

Data de pedido 2019/11/01 N.º de 

anúncio da concessão CN 112585120B 2022/11/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D217/26 , A61K 31/47, 

A61P25/00

[54]  Título : II 2

 For ma de sa l e for ma de cr i sta l do antagon ista 

do receptor 2 da angiotensina II e seu método de 

preparação.

[57]  Resu mo : I I 2

AT2R

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/11/02  China

N.º 201811301892.3

[21]  N.º : J/006762

[22]  Data de pedido : 2023/01/09

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 UNIVERSITÄT BASEL

  E n d e r e ç o : P e t e r s g r a b e n 35, 40 01 B a s e l 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580040391.2

Data de ped ido 2015/05/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 107001431B 2022/11/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/195, C12N15/70, 

C12N15/74

[54]  Título : 

 Distribuição de proteína baseada em bactérias.

[57]  Resumo : 

[30]  P r ior id a d e : 2014/05/21  Un i ão 

Europeia N.º 14169335.8

[21]  N.º : J/006763

[22]  Data de pedido : 2023/01/09

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : N · 

 Natascha SCHENK

  Endereço : Copacabana 8 A-8401 Kalsdorf (AT)

  Nacionalidade :  Austríaca

[72]  Inventor : N  Natascha SCHENK

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780093487.4

Data de ped ido 2017/07/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 110997580B 2022/11/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 03B17/0 2 , C 03B23/20 7, 

A44C17/04, C03C27/06

[54]  Título : 

 Método e dispositivo para integração de gemas em 

decorações de vidro.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006764

[22]  Data de pedido : 2023/01/09

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 D O L B Y  L A B O R A T O R I E S  L I C E N S I N G 

CORPORATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

CA 94103, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , H , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780058437.2

Data de ped ido 2017/08/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 109792523B 2022/11/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/136, H04N19/98, 

H04N19/142, H04N19/179, H04N19/87

[54]  Título : 

 Modelagem em tempo real de codecs compatíveis com 

versões anteriores de camada única.

[57]  Resumo : 
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EDR EDR

EDR EDR

SDR SDR

MMR

  Figura : 

[30]  P r ior id ade : 2016/08/30  Un i ão 

Europeia N.º 16186392.3

 2016/08/30  Estados Unidos da América

N.º 62/381,233

[21]  N.º : J/006765

[22]  Data de pedido : 2023/01/10

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 IMMUNOGEN, INC.

  E nd ere ç o : 830 W i nt er S t re et, Wa l t h a m, 

Massachusetts 02451-1477, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B , R A , M L , 

M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880025787.3

Data de ped ido 2018/04/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 110573510B 2022/10/11

[51]  Classificação : C07D487/04

[54]  T ít u lo : 吲哚啉 䓬

 Método para preparar der ivados de «indol inone 

benzodiazepine ».

[57]  Resumo : 吲哚啉 䓬

[30]  Prioridade : 2017/04/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/487,695

[21]  N.º : J/006766

[22]  Data de pedido : 2023/01/11

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED

  Endereço : Serene Chambers, Road - 5, Avenue - 

7, Banjara Hills, Hyderabad 500 034, Telangana, India

  Nacionalidade :  Indiana

[72]  I nventor :  N I ROGI, 

R a m a k r i s h n a ,   

MOHAMMED, Abdul Rasheed, 

 SHINDE, Anil Karbhari,  

GAGGINAPALLY, Shankar Reddy, 

 KANCHARLA, Durga Malleshwari, 

 PANDEY, Santosh Kumar, 

 ABRAHAM, Renny,  

JASTI, Venkateswarlu

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880069620.7

Data de ped ido 2018/10/26 N.º de 

anúncio da concessão CN 111278814B 2022/10/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/06, C07D401/10, 

C07D401/14, C07D403/10, C07D405/10, C07D405/14, 

C07D215/48, C07D235/06, C07D413/10, C07D417/10, 

C07D417/14, C07D471/04, A61K31/4709, A61P25/00

[54]  Título : M1

 Amidas policíclicas como moduladores alostéricos 

positivos de receptores muscarínicos M1.

[57]  Resumo : M1

M1 PAM I

I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/10/27  Índia

N.º 201741038173

[21]  N.º : J/006768

[22]  Data de pedido : 2023/01/11

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 YAMAGUCHI UNIVERSITY

  Endereço : 1677-1 Yoshida, Yamaguchi-Shi, 

Yamaguchi 7538511, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780029948.1
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Data de ped ido 2017/03/15 N.º de 

anúncio da concessão CN 109153989B 2022/10/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12 N15/ 0 9,  A61K 35/17, 

A61P35/00, A61P35/02, C12N5/10

[54]  Título : 

 Célula imune activa para expressar factor regulador da 

função imune e vector de expressão.

[57]  Resumo : 

T

7 IL-7 CCL19

T T

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/03/17  Japão

N.º 2016-053913

[21]  N.º : J/006769

[22]  Data de pedido : 2023/01/11

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 OBSEVA S.A.

  Endereço : Chemin Des Aulx 12, 1228 Plan-Les- 

-Ouates, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : E , J–P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780055051.6

Data de ped ido 2017/07/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 109689048B 2022/10/28

[51]  Classificação : A61K31/40, A61P5/10

[54]  Título : 

 

 Regime de dosagem do antagonista da ocitocina para 

promover a implantação do embrião e prevenir o 

aborto espontâneo.

[57]  R e s u m o : 

吡

-3 - 肟

3Z,5S -5- -1-[ 2’- -1,1’- -4- ]

吡 -3- O- 肟 IVF

ICSI

[30]  Prioridade : 2016/07/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/365,147

 2017/06/30  Estados Unidos da América

N.º 62/527,721

[21]  N.º : J/006770

[22]  Data de pedido : 2023/01/12

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

  Endereço : 3

G G416-G428

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710666533.7

Data de ped ido 2014/08/26 N.º de 

anúncio da concessão CN 107456463B 2022/10/14

[51]  Classificação : A61K35/76, A61P35/00

[54]  Título : 

 Aplicação de alfavírus na preparação de medicamentos 

antitumorais.

[57]  Resumo : 

M1

  Figura : 

[21]  N.º : J/006772

[22]  Data de pedido : 2023/01/13

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  E n d e r e ç o  :  c /o  A p o l l o  B u i l d i n g ,  3E , 

Herikerbergweg 1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid- 

-Oost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[73]  Titular : 

 D O L B Y  L A B O R A T O R I E S  L I C E N S I N G 

CORPORATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

CA 94103, USA
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  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D J , D M , L J

, J , R J , H , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011586425.7

Data de ped ido 2016/08/24 N.º de 

anúncio da concessão CN 112492501B 2022/10/14

[51]  Classificação : H04S1/00, H04S3/00, H04S7/00, 

G10L19/008

[54]  Título : 

 Codificação e decodificação de áudio que utilizam 

parâmetros de transformação de renderização.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/209,735

 2 0 1 5 / 1 0 / 0 9  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15189094.4

[21]  N.º : J/006773

[22]  Data de pedido : 2023/01/13

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

  Endereço : 

17

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

  Endereço : 

899 1

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111139272.6

Data de ped ido 2021/09/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 113768910B 2022/10/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/167,  A61K 9/ 72 , 

A61P11/00, A61M11/00

[54]  Título : 

 Conjunto farmacêutico que compreende solução para 

inalação de fumarato de formoterol e sua utilização.

[57]  R e s u m o :  

a b

10

0

D10 0.5μ m~1.5μ m D50 2.5μ m~4.5μ m D90

6.0μ m~12.0μ m 5.39μ m

30%

  Figura : 

[21]  N.º : J/006774

[22]  Data de pedido : 2023/01/13

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[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 ZL201910165085.1

Data de ped ido 2019/03/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 111669592B 2022/11/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/137, H04N19/103, 

H04N19/176, H04N19/513, H04N19/503, H04N19/593

[54]  Título : 

 Método de codificação e decodificação, dispositivo e 

equipamento.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/006775

[22]  Data de pedido : 2023/01/13

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[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 ZL202111146250.2

Data de ped ido 2021/06/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 113794877B 2022/11/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/103, H04N19/44, 

H04N19/51

[54]  Título : 

 Método de decodificação, método de codificação, 

dispositivo, equipamento e meio de armazenamento 

legível por máquina.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006776

[22]  Data de pedido : 2023/01/13

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[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 ZL202010508167.4

Data de ped ido 2020/06/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 113766224B 2022/11/25

[51]  Classificação : H04N19/117, H04N19/182

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de aprimoramento de imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006777

[22]  Data de pedido : 2023/01/13

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 JANSSEN PHARMACEUTICA NV

  Endereço : 30

 Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : , D , L , A

, G S M , E C , L , V

, M C B C , W B G , , J

W J F , M

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780061258.4

Data de pedido 2017/10/02 N.º de 

anúncio da concessão CN 109803971B 2022/10/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D487/04, C07D519/00, 

A61K31/519, A61P35/00, A61P37/00
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[54]  Título : PRMT5

苷

 Análogos de «carbanucleoside» monocíclico e bicíclico 

substituído como inibidores de PRMT5.

[57]  Resumo : I

苷

PRMT5

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/10/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/403336

 2 0 17 / 0 2 / 2 4  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 17157785.1

[21]  N.º : J/006778

[22]  Data de pedido : 2023/01/13

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 RADJET SERVICES US, INC.

  Endereço : 1701 Di rectors Blvd, Su ite 300, 

Austin, TX 78744, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : K

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980022046.4

Data de pedido 2019/03/25 N.º de 

anúncio da concessão CN 111919010B 2022/10/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  E 21B17/ 2 0 ,  E 21B19/ 0 8 , 

E21B19/084, E21B19/22

[54]  Título : 

 Dispositivo de tubulação espiralada e unidade de 

tubulação espiralada.

[57]  Resumo : 10

58 18 26

18 54 26

40 46

48

14

30 12

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/03/26  Estados Unidos 

da América N.º 15/935,322

[21]  N.º : J/006779

[22]  Data de pedido : 2023/01/16

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço :  279 

200245

 279 Wenjing Road, Minhang Distr ict, Shanghai, 

200245, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  FU, Yayuan,  MA, 

Xiaoli,  GE, Hu,  TAO, Weikang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202080036744.2

Data de ped ido 2020/06/03 N.º de 

anúncio da concessão CN 113840836B 2022/10/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 22 ,  C12N15/13, 

C12N15/63, A61K39/395, G01N33/53, A61P9/10, 

A61P9/12 , A61P19/02 , A61P 27/0 6 , A61P35/0 0, 

A61P 1 /16 ,  A61P 3/10 ,  A61P 11 / 0 0 ,  A61P 13/12 , 

A61P17/00

[54]  Título : 

 A nt icor po ant i factor de c resc i mento de tec ido 

conjuntivo e sua aplicação.

[57]  Resu mo : 

C TGF

CTGF

[30]  Prioridade : 2019/06/04  China

N.º 201910480169.4

[21]  N.º : J/006780

[22]  Data de pedido : 2023/01/16
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[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço :  279 

200245

 279 Wenjing Road, Minhang Distr ict, Shanghai, 

200245, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  YING, Hua,  MAO, 

Langyong,  ZHANG, Ling,  GE, Hu,  

TAO, Weikang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202080040927.1

Data de ped ido 2020/06/24 N.º de 

anúncio da concessão CN 113906053B 2022/10/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/3 0 ,  C 0 7 K19/0 0 , 

C12N15/13, C12N15/63, A61K39/395, A61K47/68, 

A61P35/00, G01N33/50

[54]  Título : CEA

 Anticorpos anti-CEA e sua aplicação.

[57]  Resumo : 

CEA CEA

[30]  Prioridade : 2019/06/26  China

N.º 201910560329.6

[21]  N.º : J/006781

[22]  Data de pedido : 2023/01/16

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

  Endereço : 

10 2 4

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

  Endereço : 

777 A 4 405-053

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Yong HU,  Yafei LI, 

 Zhaoyu HU

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202210695125.5

Data de ped ido 2022/06/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 114773217B 2022/10/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07C229/12 , C07C229/16, 

C07C219/06, C07D295/13, C07C323/52, C07C323/12, 

A61K31/713, A61K31/7088, A61P31/14, A61P11/00, 

A61K9/127, A61K47/24, A61K47/28, A61K47/18

[54]  Título : 

 Compostos e composições lipídicas catiónicas para 

distribuição de ácidos nucleicos e utilizações.

[57]  Resumo : 

I

  Figura : 

[21]  N.º : J/006782

[22]  Data de pedido : 2023/01/16

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 YU, FANG

  Endereço : 1 82

 No.82, Lane 1, Changnan Road, X inqiao Tow n, 

Songjiang District, Shanghai 201612, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110542210.3

Data de ped ido 2021/05/18 N.º de 

anúncio da concessão CN 113125905B 2022/10/21

[51]  Classificação : G01R31/08, G01R31/12

[54]  Título : 

 Dispositivo de detecção de falha de arco, método, 

aparelho e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/006783

[22]  Data de pedido : 2023/01/16

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880017034.8

Data de ped ido 2018/03/14 N.º de 

anúncio da concessão CN 110382484B 2022/12/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/14, C07D471/04, 

C07D495/04, C07D498/04, C07D513/04, C07D519/00, 

A61P37/00, A61P27/02, A61K31/4353

[54]  Título : ATX

 Novos compostos bicíclicos como inibidores de ATX.

[57]  Resumo : I II

R¹ R² Y W A X m n

  Figura : 

[30]  P r ior id a d e : 2017/03/16  Un i ão 

Europeia N.º 17161254.2

[21]  N.º : J/006784

[22]  Data de pedido : 2023/01/16

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[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 ZL201980021317.4

Data de ped ido 2019/03/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 111868026B 2022/11/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D207/34, C07D405/12, 

A61K31/4025, A61P31/20

[54]  Título : N

 Inibidor da montagem da proteína do capsídeo que 

contém anel de c inco membros N-heteroc ícl ico, 

composição farmacêutica e sua aplicação.

[57]  Resumo : N

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/03/30  China

N.º 201810286111.1

 2018/07/05  China N.º 201810730325.3

 2019/01/25  China N.º 201910073465.2

[21]  N.º : J/006785

[22]  Data de pedido : 2023/01/16

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  E n d e r e ç o  :  c /o  A p o l l o  B u i l d i n g ,  3E , 

Herikerbergweg 1-35,1101 CN Amsterdam Zuid-oost, 

NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : P , P , E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910205556.7

Data de ped ido 2014/03/17 N.º de 

anúncio da concessão CN 109951712B 2022/11/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/50 ,  H0 4N19/3 0 , 

H04N19/463, H04N19/186
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[54]  Título : LUT

 Mét o do p a r a c o d i f i c a r e d e s c o d i f i c a r LU T e 

correspondentes dispositivos.

[57]  Resumo : LUT

LUT

  Figura : 

[30]  P r ior id ade : 2013/04/08  Un i ão 

Europeia N.º 13305453.6

 2 0 1 3 / 0 7 / 1 5  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 13306010.3

 2 0 14 / 0 1 / 2 7  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 14305109.2

[21]  N.º : J/006786

[22]  Data de pedido : 2023/01/16

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 Yale University

  Endereço : Two Whitney Avenue, New Haven, 

CT 06510, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G I , R J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480059363.0

Data de ped ido 2014/08/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 105682653B 2022/10/21

[51]  Classificação : A61K31/06, A61P1/16, A61K9/22

[54]  Título : 2 4-

 For mu laç ões de 2,4-d i n it rofenol e métodos de 

utilização das mesmas.

[57]  Resumo : 2 4- (DNP)

/

[30]  Prioridade : 2013/08/30  Estados Unidos 

da América N.º 61/872,294

 2013/12/20  Estados Unidos da América

N.º 61/919,003

[21]  N.º : J/006791

[22]  Data de pedido : 2023/01/17

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

  Endereço : 318 

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110994178.2

Data de ped ido 2021/08/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 113678693B 2022/10/18

[51]  Classificação : A01G20/00, A01C11/02

[54]  Título : 

 Método de transplante e aplicação de psammochloa 

villosa em terrenos arenosos de região árida.

[57]  Resumo : 

8-15cm

[21]  N.º : J/006792

[22]  Data de pedido : 2023/01/17

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 ATEA PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 125 Summer Street, Boston, MA 

02110, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A , J–P

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880009871.6

Data de pedido 2018/01/31 N.º de 

anúncio da concessão CN 110248951B 2022/10/28

[51]  Classificação : C07F9/6521, C07F9/6558

[54]  T ítu lo : 苷

 Sal de «nucleotide hemisulfate» para o tratamento do 

vírus da hepatite C.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/02/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/453,437

 2017/03/10  Estados Unidos da América

N.º 62/469,912

 2017/04/21  Estados Unidos da América

N.º 62/488,366

 2017/10/20  Estados Unidos da América

N.º 62/575,248

[21]  N.º : J/006793

[22]  Data de pedido : 2023/01/17

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J , N A , L

, M N , M R , A D

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780064821.3

Data de pedido 2017/10/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 109862927B 2022/11/11

[51]  Classificação : A61M5/00, A61M5/178, A61L2/08, 

B65B55/00

[54]  Título : 

 D i sp o s i t ivo de d i s t r ibu iç ão de me d ic a mento s 

heterogéneos selados estéreis.

[57]  Resumo : 

/

/

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/10/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/411,182

[21]  N.º : J/006794

[22]  Data de pedido : 2023/01/17

[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereç o : 777 Old Saw M i l l R iver Road, 

Tarrytown, NY 10591, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B , A , K , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880062741.9

Data de ped ido 2018/09/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 111148758B 2022/12/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/12 ,  C 0 7 K16/18 , 

A61K39/00

[54]  Título : 

 Moléculas biespecíficas de ligação de antígeno que se 

ligam a antígenos-alvo estafilocócicos e componentes 

do complemento e suas utilizações.

[57]  Resumo : 

10nM EC50

/ 10nM EC50

/

[30]  Prioridade : 2017/09/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/565,569

 2018/04/09  Estados Unidos da América

N.º 62/654,576

[21]  N.º : J/006795

[22]  Data de pedido : 2023/01/17
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[24]  Data de despacho : 2023/02/13

[73]  Titular : 

 ZANOPRIMA LIFESCIENCES LIMITED

  Endereço : Ground Floor, 31 Kentish Town Road, 

Camden Town, London NW1 8NL, England, (GB)

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : A S , R , N , 

W

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980060295.2

Data de pedido 2019/10/23 N.º de 

anúncio da concessão CN 112739223B 2022/12/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A 24B15/28 , A 24B15/167, 

A24B15/30

[54]  Título : 

 Composições inaláveis para uso em dispositivos de 

cigarro electrónico.

[57]  Resumo : 

1g/L 2g/L

0.1:1

40 %

1-20 %

10 %

[30]  P r ior id ade : 2018/10/24  Un i ão 

Europeia N.º 18202355.6

 2 0 1 9 / 0 5 / 2 2  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 19175946.3

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/001767

  N.º de pedido inicial : 

 I/001269

[22]  Data de pedido : 2014/03/14

[71]  Requerente : CFPH, LLC

  Endereço : 110 East 59th Street, New York, NY 

10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Howard W. Lutnick, Colin Sims, Ari 

Friedman, Mark Miller

[51]  Classificação : G06Q30/00

[54]  Título : 

 Equipamentos, produtos manufacturados e métodos 

para a arbitragem de compra.

[57]  Resumo : /

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/15  Estados Unidos 

da América N.º 13/839,236

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.
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批給

Concessão

N.º
Data de 

registo

Data de

despacho
Titular

I/001405 2023/02/08 2023/02/08 CFPH, LLC

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito em 

julgado
1 I/1688 Interblock d.d.

TJB

CV2-22-0067-CRJ 2022/11/28

1 
1 A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da Patente de Invenção.

實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

D e a c o r d o c o m o s a r t i g o s 10.º e 124.º d o R J P I, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente 

de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da 

publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000346

[22]  Data de pedido : 2021/08/16

[71]  Requerente : 

 WONG UN MAN

  Endereço : D

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : F23Q7/02

[54]  Título : 

 Um disposit ivo de controle remoto sem f io para 

ignição remota com saída multicanal através de arco 

pulsado.

[57]  Resumo : 

  Figura : 



N.º 9 — 1-3-2023  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2405

[21]  N.º : U/000347

[22]  Data de pedido : 2021/08/16

[71]  Requerente : 

 WONG UN MAN

  Endereço : D

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : C02F1/14

[54]  Título : 

 Um novo tipo de sistema de tecnologia de purificação 

de água com mistura de malha fotocata l ít ica de 

grafeno com lamas activadas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : U/000362

[22]  Data de pedido : 2022/05/17

[71]  Requerente : 

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

DEVELOPMENT CO., LTD.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th Floor, No. 58 Northwest 4th 

Ring Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LI, Xuechun,  XIE, 

Hongbiao,  LIAO, Xi,  WANG, Zaikuo, 

 WANG, Guojun,  LIU, Chunqiu,  

JIAO, Jiancheng,  YIN, Xiaofei

[51]  Classificação : E05B17/10

[54]  Título : 

 Módulo de fechadura de porta e fechadura de porta 

inteligente.

[57]  Resumo : 

RGB

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/08/31  China

N.º 202122087026.2

[21]  N.º : U/000365

[22]  Data de pedido : 2022/05/27

[71]  Requerente : 

  Endereço : 6 150

-69791

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : A47J31/46

[54]  Título : 

 Uma máquina eficiente para chá com leite.

[57]  Resumo : 

300 2500 /

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/08/23  China

N.º 202121995829.1
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de 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.

批給

Concessão

N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular

U/000302 2023/02/08 2023/02/08

PRESIDENT CHAIN STORE CORP.

U/000309 2023/02/08 2023/02/08

Lam Soon Trademark Limited

U/000327 2023/02/08 2023/02/08

InnoGreen Environmental Limited

拒絕

Recusa

N.º
Data de 

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000308 2023/02/08

Golden Wisdom Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd.

124 98 9 1 a 61

9 1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do 

n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do 

art.º 9.º

更正

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/189509

N/189515

N/189521

N/189527

N/189535

N/190901

2022 4 20 16

Rectificações (B.O. da R.A.E.M. n.º 16, 

II Série, de 20 de Abril de 2022)
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/190907

N/190913

N/190924

N/190930

N/190942

N/190948

N/204406 2023 2 1 5

Revindicação de cores (B.O. da 

R.A.E.M. n.º 5, II Série, de 1 de 

Fevereiro de 2023)

Azul e vermelho, como se apresenta 

na imagem.

Azul e púrpura, como se apresenta 

na imagem.

J/1940 2023 2 1 5

Inventor (B.O. da R.A.E.M. n.º 5, II 

Série, de 1 de Fevereiro de 2023)

B L , C–J , M

H , T , B I , 

E T , E T , D T

, S , D 彻 –

B L , C–J , M

H , T , B I , 

E T , D T , S

, D 彻 –

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/14337 2004 11 3 44

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 44, II 

Série, de 3 de Novembro de 2004)

ETS. ZILLI Societe Anonyme ETS ZILLI

N/18590 2006 2 2 5

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 5, II 

Série, de 2 de Fevereiro de 2006)

ETS. ZILLI Societe Anonyme ETS ZILLI

2023 2 1 5 N/199369 N/199722

O B.O. da RAEM n.º 5, II Série, de 1 de Fevereiro de 2023, em relação ao mapa de concessão das marcas n.os N/199369 e 

N/199722, considerem-se sem efeito esta publicação.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 14 de Fevereiro de 2023.

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.

 $476,160.00
(Custo desta publicação $ 476 160,00)
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AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Avisos

Aviso n.º 004/2023-AMCM

Assunto: Supervisão seguradora — «Fidelidade Macau Vida 
— Companhia de Seguros, S.A.» — Publicação dos Ramos de 
Seguro autorizados a Explorar

Ao abrigo do estabelecido no n.º 2 do artigo 3.º e na alínea b) 
do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Ju-
nho («Regime jurídico da actividade seguradora»), na redacção 
dada pela Lei n.º 21/2020, compete à AMCM estabelecer os 
ramos de seguro que as seguradoras ou resseguradoras estão 
autorizadas a explorar por aviso.

Assim, nos termos do previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 
9.º do Estatuto da Autoridade Monetária de Macau, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, e na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 10.º do Regime jurídico da actividade segura-
dora, o Conselho de Administração da Autoridade Monetária 
de Macau delibera no sentido de:

1. A «Fidelidade Macau Vida — Companhia de Seguros, 
S.A.» é autorizada a explorar as modalidades de seguros do 
ramo vida a seguir discriminadas na Região Administrativa 
Especial de Macau:

— Vida e rendas;

— Doença;

— Resgate de capital;

— Gestão de fundos de pensões (Classe 1);

— Gestão de fundos de pensões (Classe 2).

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

Autoridade Monetária de Macau, aos 9 de Fevereiro de 2023. 

Pel’O Conselho de Administração.

O Presidente, Chan Sau San. 

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

Aviso n.º 005/2023-AMCM

Assunto: Supervisão seguradora — «Prudential Hong Kong 
Limitada» — Publicação dos Ramos de Seguro autorizados a 
Explorar

Ao abrigo do estabelecido no n.º 2 do artigo 3.º e na alínea 
b) do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de 
Junho («Regime jurídico da actividade seguradora»), na redacção 
dada pela Lei n.º 21/2020, compete à AMCM estabelecer os 
ramos de seguro que as seguradoras ou resseguradoras estão 
autorizadas a explorar por aviso.

澳 門 金 融 管 理 局

通 告

004/2023-AMCM

 

21/2020 27/97/M

b

14/96/M

a

a

 

 

 $1,937.00

005/2023-AMCM

21/2020 27/97/M

b
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14/96/M

a

a

 

 

 $1,620.00

司 法 警 察 局

名 單

                             

A  

1.º  ............................................................ 74.57 

2.º  ............................................................ 74.48 

3.º  ............................................................ 73.97 

4.º  ............................................................ 73.64 

5.º  ............................................................ 72.62 

6.º  ........................................................ 72.33 

7.º  ............................................................ 72.25 

8.º  ............................................................ 71.90 

9.º  ................................................................ 71.76 

10.º  ............................................................ 69.69 

11.º  ............................................................ 69.24 

12.º  ............................................................ 67.52 

13.º  ............................................................ 66.69 

Assim, nos termos do previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 
9.º do Estatuto da Autoridade Monetária de Macau, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, e na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 10.º do Regime jurídico da actividade segura-
dora, o Conselho de Administração da Autoridade Monetária 
de Macau delibera no sentido de:

1. A «Prudential Hong Kong Limitada» é autorizada a explorar 
as modalidades de seguros do ramo vida a seguir discriminadas 
na Região Administrativa Especial de Macau:

— Vida e rendas;

— Doença.

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

Autoridade Monetária de Macau, aos 9 de Fevereiro de 2023. 

Pel’O Conselho de Administração.

O Presidente, Chan Sau San. 

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Listas

De classificação final dos candidatos ao concurso de acesso, 
de prestação de provas, condicionado, tendo em vista a admis-
são ao curso de formação, para o preenchimento de catorze 
lugares de subinspector, 1.º escalão, do grupo de pessoal de in-
vestigação criminal do quadro da Polícia Judiciária, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 12, II Série, de 18 de Março de 2020:

A) Candidatos aprovados: valores

1.º Chong Kam Leong ............................................. 74,57

2.º Kuok Pan Pan ..................................................... 74,48

3.º Lau Weng Kun .................................................... 73,97

4.º Tam Man Kin ...................................................... 73,64

5.º Hoi Wai Pan ........................................................ 72,62

6.º Chiu Chu Wai Man ............................................ 72,33

7.º Long Hon Wai .................................................... 72,25

8.º Lai Seong Man .................................................... 71,90

9.º Lam Iek ................................................................ 71,76

10.º Lau Chun Wai  .................................................... 69,69

11.º Chang Chi Fai ..................................................... 69,24

12.º Cheang Chi Fai ................................................... 67,52

13.º Ho Tai Meng ....................................................... 66,69
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A  

14.º  ............................................................ 66.62 

15.º  ............................................................ 66.40 

16.º  ............................................................ 65.73 

17.º  ............................................................ 64.79 

18.º  ............................................................ 64.51 

19.º  ............................................................ 64.17 

20.º  ............................................................ 63.93 

21.º  ............................................................ 63.16 

22.º  ............................................................ 63.02 

23.º  ............................................................ 62.59 

24.º  ............................................................ 62.42 

25.º  ............................................................ 62.27 

26.º  ............................................................ 62.25 

27.º  ............................................................ 62.04 

28.º  ............................................................ 61.96 

29.º  ............................................................ 61.86 

30.º  ............................................................ 61.43 

31.º  ............................................................ 61.37 

32.º  ............................................................ 61.23 

33.º  ............................................................ 61.13 (a)

34.º  ............................................................ 61.13 

35.º  ............................................................ 60.90 

36.º  ............................................................ 60.86 

37.º  ............................................................ 60.77 

38.º  ............................................................ 60.76 

39.º  ............................................................ 60.63 

40.º  ............................................................ 60.42 

41.º  ............................................................ 60.39 

42.º  ............................................................ 60.31 

43.º  ............................................................ 60.22 

44.º  ............................................................ 60.00 

45.º  ............................................................ 59.72 

46.º  ............................................................ 59.66 

47.º  ............................................................ 59.59 

48.º  ............................................................ 59.53 

49.º  ............................................................ 59.35 

50.º  ............................................................ 59.30 

51.º  ............................................................ 58.92 

52.º  ............................................................ 58.87 

53.º  ............................................................ 58.75 

54.º  ............................................................ 58.74 

55.º  ............................................................ 58.71 

A) Candidatos aprovados: valores

14.º Ng Chi Kong ....................................................... 66,62

15.º Kuok Chi Wai ..................................................... 66,40

16.º Leung Wing San ................................................. 65,73

17.º Leong Kin Wai ................................................... 64,79

18.º Ho Ka Ki ............................................................. 64,51

19.º Wong Wai Man ................................................... 64,17

20.º Lai Sio Fai ........................................................... 63,93

21.º Vat Chi Meng ...................................................... 63,16

22.º Lei Chi Fong ....................................................... 63,02

23.º Lei Kun Long ...................................................... 62,59

24.º Chong Chin Put .................................................. 62,42

25.º Ip Iao Kuan ......................................................... 62,27

26.º Lee Man Kin ....................................................... 62,25

27.º Kou Ka Hou ........................................................ 62,04

28.º Mario Van ........................................................... 61,96

29.º Sio Cheng Fong ................................................... 61,86

30.º Ieong Mei Fan ..................................................... 61,43

31.º Cheang Weng Kin .............................................. 61,37

32.º Iec Man Chon ..................................................... 61,23

33.º Ma Wai Hou ........................................................ 61,13 (a)

34.º Cheong Kim Fong .............................................. 61,13

35.º Lei Chi Hou ........................................................ 60,90

36.º Wong Chan Wa ................................................... 60,86

37.º Yung Wai Han  ................................................... 60,77

38.º Cheng Chio Fai ................................................... 60,76

39.º Lok Kuan Wa ...................................................... 60,63

40.º Kuok Lai Fong .................................................... 60,42

41.º Kuan Chi Chong ................................................. 60,39

42.º Leong Chong Man ............................................. 60,31

43.º Iek Pou Leng ....................................................... 60,22

44.º Leong Pui Teng ................................................... 60,00

45.º Tong Weng San ................................................... 59,72

46.º Fok Weng Fong ................................................... 59,66

47.º Lao Chi Man ....................................................... 59,59

48.º Pun Pui Ha .......................................................... 59,53

49.º Lei Pou Fai .......................................................... 59,35

50.º Chan Ieng Fat ...................................................... 59,30

51.º Ma Chon Kit ....................................................... 58,92

52.º Chan Lai Iong ..................................................... 58,87

53.º Che Fai Weng ...................................................... 58,75

54.º Fan Ka Hong ....................................................... 58,74

55.º Lou Chan Fai ...................................................... 58,71
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A  

56.º  ............................................................ 58.57 (a)

57.º  ............................................................ 58.57 

58.º  ................................................................ 58.49 

59.º  ............................................................ 58.35 

60.º  ............................................................ 58.32 

61.º  ............................................................ 58.05 

62.º  ............................................................ 57.47 

63.º  ............................................................ 57.45 

64.º  ............................................................ 57.39 

65.º  ............................................................ 57.24 

66.º  ............................................................ 57.22 

67.º  ............................................................ 57.21 

68.º  ............................................................ 56.95 

69.º  ............................................................ 56.87 

70.º 栢  ............................................................ 56.66 

71.º  ............................................................ 56.63 

72.º  ............................................................ 56.37 

73.º  ............................................................ 56.17 

74.º  ............................................................ 55.97 

75.º  ............................................................ 55.73 

76.º  ............................................................ 55.42 

77.º  ............................................................ 55.31 

a 27/2003

B 90

23/2017 14/2016

  

 

  

 $6,377.00

A) Candidatos aprovados: valores

56.º Mok Man Kai ...................................................... 58,57 (a)

57.º Chan In San ........................................................ 58,57

58.º Ho Ngon .............................................................. 58,49

59.º Adriano Diamantino Anok .............................. 58,35

60.º Leong Sou Ha ..................................................... 58,32

61.º Kuok Ha Ut ......................................................... 58,05

62.º Ng Chio Chon ..................................................... 57,47

63.º Ng Chong Pan ..................................................... 57,45

64.º Ho Meng Kit ....................................................... 57,39

65.º Au Kin Wang ...................................................... 57,24

66.º Vong Ka Kei ........................................................ 57,22

67.º Chan Kin Man .................................................... 57,21

68.º Ieong Chi Wai ..................................................... 56,95

69.º Lei Si Man ........................................................... 56,87

70.º Sin Pak Hin ......................................................... 56,66

71.º Un Hang Leng .................................................... 56,63

72.º Lei Man Tong ...................................................... 56,37

73.º Leong Chon Sang ............................................... 56,17

74.º Yiu Cheuk Fung ................................................. 55,97

75.º Tam Lai Un ......................................................... 55,73

76.º Wu Ka Kin .......................................................... 55,42

77.º Che Chong Chi ................................................... 55,31

Observações:

a) Por maior antiguidade na categoria, nos termos da alínea 1) 
do n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2003.

B) Candidatos excluídos: 90 pessoas                          

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
os candidatos podem interpor recurso para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, 
contados do dia seguinte à data da publicação da presente 
lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 21 de Fevereiro de 2023).

Polícia Judiciária, aos 13 de Fevereiro de 2023.

O Júri:

Presidente: Sit Chong Meng, director.

Vogais: Lai Man Vai, subdirector; e

Chio Tak Iam, chefe de departamento. 

(Custo desta publicação $ 6 377,00)
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A   

1.º  ..................................................................... 80.51

2.º  ..................................................................... 80.44

3.º  ..................................................................... 78.75

4.º  ..................................................................... 77.59

5.º  ..................................................................... 77.47

6.º  ..................................................................... 75.34

7.º  ..................................................................... 73.40

8.º  ..................................................................... 69.82

9.º  ..................................................................... 64.79

10.º  ..................................................................... 62.64

11.º  ..................................................................... 59.84

12.º  ..................................................................... 59.72

13.º  ..................................................................... 59.42

14.º  ......................................................................... 59.14

15.º  ..................................................................... 58.88

16.º  ..................................................................... 58.85

B 3

23/2017 14/2016

 

 

  

 $2,480.00

De classificação final dos candidatos ao concurso de acesso, 
de prestação de provas, condicionado, tendo em vista a ad-
missão ao curso de formação, para o preenchimento de oito 
lugares de inspector de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pes-
soal de investigação criminal do quadro da Polícia Judiciária, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 18 de Março 
de 2020:

A) Candidatos aprovados: valores

1.º Sam Kam Weng .......................................................... 80,51

2.º Che Peng Kun ............................................................. 80,44

3.º Lai Chio Hong ............................................................ 78,75

4.º Choi Ian Fai................................................................. 77,59

5.º Chan Lai Cheng.......................................................... 77,47

6.º Chan Wun Man .......................................................... 75,34

7.º Leong Kuok Hei ......................................................... 73,40

8.º Vu Chi Leong.............................................................. 69,82

9.º Ma Ka Koi ................................................................... 64,79

10.º Ho Vai Keong ............................................................. 62,64

11.º Wu Kim Meng............................................................. 59,84

12.º Kou Peng Hong ........................................................... 59,72

13.º Fung Kam Chiu .......................................................... 59,42

14.º Cheung Hoi ................................................................. 59,14

15.º Lao Man Leng ............................................................ 58,88

16.º Yeung Sau Chan ......................................................... 58,85

B) Candidatos excluídos: 3 pessoas                          

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, os candidatos podem interpor recurso para a entida-
de que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias 
úteis, contados do dia seguinte à data da publicação da presente 
lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 21 de Fevereiro de 2023).

Polícia Judiciária, aos 14 de Fevereiro de 2023.

O Júri:

Presidente: Sit Chong Meng, director.

Vogais: Suen Kam Fai, director da Escola de Polícia Judiciá-
ria; e

Tou Sok Sam, subdirectora.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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教 育 及 青 年 發 展 局

通 告

2/2022 10/2017

18/2018

UM-A76-D11-9723D-02

14/2006

2023/2024

 

––––––––––

附件一

哲學博士學位（教育學）課程

學術與教學編排

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Aviso

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei 
n.º 2/2022, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do 
ensino superior) que, por meu despacho de 16 de Fevereiro de 
2023, foi registado o curso do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de doutoramento em Educação.

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Educação.

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
doutor.

N.º de registo: UM-A76-D11-9723D-02

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de 
Macau, na sua 4.ª sessão realizada no dia 13 de Abril de 2022, deli-
berou alterar a designação em chinês, a organização científico-
-pedagógica e o plano de estudos do curso de doutoramento 
em Educação, da Faculdade de Educação da Universidade de 
Macau.

— A designação, a organização científico-pedagógica e o 
plano de estudos em vigor do curso de doutoramento em Edu-
cação, encontram-se publicados no aviso do registo do curso e 
no aviso da Universidade de Macau, respectivamente, constan-
tes do Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 2, II Série, de 11 de Janeiro de 2023, e n.º 7, II Série, 
de 15 de Fevereiro de 2017.

— A designação em chinês do curso referido “
” passa a ser “ ”.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2023/2024.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 16 de Fevereiro de 2023.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do 
curso de doutoramento em Educação 

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Douto-
ramento.

2. Ramo de conhecimento: Educação.
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2/2022 10/2017

 

33

附件二

哲學博士學位（教育學）課程

學習計劃

學科單元／科目 種類 面授學時 學分

" 45 3

" 15 1

" 45 3

" 45 3

" 30 2

" 45 3

" 18

總學分 33

 $4,417.00

文 化 局

公 告

 0001/IC-CCM/CP/2023

3. Especialidade: Educação.

4. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

5. Língua(s) veicular(es): Inglês.

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 
n.º 8 do artigo 21.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), 
alterada pela Lei n.º 2/2022.

7. Requisitos de graduação: 

1) A obtenção de 33 unidades de crédito e a conclusão de 
«Ética na Investigação» são necessárias à conclusão do curso.

2) A obtenção do grau de doutor está ainda condicionada à 
elaboração, entrega, discussão pública e aprovação de uma tese 
escrita original adequada à natureza do ramo de conhecimento 
ou da especialidade do curso.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de 
doutoramento em Educação 

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Ética na Investigação Obrigatória — —

Escrita para Investigação » 45 3

Introdução à Investi-
gação Educacional

»
15 1

Métodos de Investigação 
Qualitativa 

»
45 3

Apl ic aç ão do s Mé -
todos Quantitativos 
Avançados

»

45 3

Design de Investigação 
Qualitativa

»
30 2

Estatística Descritiva 
e de Inferência

»
45 3

Tese de Doutoramento » — 18

Número total de unidades de crédito 33

(Custo desta publicação $ 4 417,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Concurso Público N.º 0001/IC-CCM/CP/2023

Prestação de Serviços de Limpeza para o Complexo do 

Centro Cultural de Macau

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho da Ex.ma 
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63/85/M

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 90

63/85/M

8. 

9.  

$190,000.00

10. 4%

11. 

12. 

13. 

14. 

8797-

7308

Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 
20 de Fevereiro de 2023, realiza-se o concurso público para a 
adjudicação da «Prestação de serviços de limpeza para o Com-
plexo do Centro Cultural de Macau».

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural. 

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços 
de limpeza para o Complexo do Centro Cultural de Macau, 
sob a alçada do Instituto Cultural.

5. Locais de execução da prestação de serviços: complexo do 
Centro Cultural de Macau.

6. Duração da prestação de serviços: 24 meses, de 1 de Julho 
de 2023 a 30 de Junho de 2025.

7. Prazo de validade das propostas: as propostas são válidas 
pelo prazo de noventa (90) dias a contar da data do acto públi-
co de abertura das propostas, prorrogável nos termos previstos 
no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Tipo de prestação de serviços: por preço global.

9. Caução provisória: a caução provisória no valor de cento 
e noventa mil patacas ($190 000,00), deverá ser prestada me-
diante depósito em numerário ou através de garantia bancária 
a favor do Instituto Cultural do Governo da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

10. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a qua-
tro por cento (4%) do valor total de adjudicação.

11. Preço base: não definido.

12. Condições de admissão: os concorrentes devem estar 
inscritos na Direcção dos Serviços de Finanças ou na Conser-
vatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da Região 
Administrativa Especial de Macau, para a prestação dos serviços 
a que se refere o presente concurso.

13. Local, data e hora limite para entrega das propostas: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau. 

Data e hora limite: as propostas devem ser entregues até às 
17,00 horas do dia 24 de Março de 2023.

14. Sessão de esclarecimento e visita aos locais: 

A sessão de esclarecimento terá lugar no Centro Cultural de 
Macau, sito na Avenida Xian Xing Hai s/n, Nape, pelas 10,00 
horas do dia 3 de Março de 2023, realizando-se a seguir a visita 
dos interessados aos locais onde será executada a prestação de 
serviços.

Os interessados devem contactar o Instituto Cultural através 
do telefone n.º 8797-7308 para marcação prévia da participação 
na sessão de esclarecimento e na visita aos locais, antes das 
17,00 horas do dia 2 de Março de 2023. Cada empresa só pode 
fazer-se representar, no máximo, por três pessoas.
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15. Local, data e hora do acto público de abertura de propostas: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau.

Data e hora: 28 de Março de 2023, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para esclare-
cimento de eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados a concurso, podendo reclamar das deliberações da 
comissão de acordo com o disposto nos artigos 27.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

Os concorrentes poderão fazer-se representar por procura-
dor, devendo este apresentar procuração que lhe confira pode-
res para o efeito, elaborada em conformidade com o modelo 
constante do Anexo X do programa do concurso, ou outro 
documento equivalente.

16. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços públi-
cos da Região Administrativa Especial de Macau, por motivos 
de tufão ou outras razões de força maior, a data e hora previs-
tas para a sessão de esclarecimento, para a visita aos locais, o 
termo do prazo para entrega das propostas ou a data e hora 
previstas para o acto público do concurso serão adiados para o 
primeiro dia útil seguinte, à mesma hora.

17. Local, data, horário para exame do processo e preço para 
a obtenção de cópia do processo: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau até ao 
termo do prazo para a entrega de propostas.

Horas: nos dias úteis, das 9,00 horas às 13,00 horas e das 
14,30 horas às 17,30 horas, de segunda a sexta-feira.

Para cópias do processo, podem ser obtidas mediante o pa-
gamento de duzentas patacas ($200,00) por cópia, ou gratui-
tamente através da página electrónica do Instituto Cultural, 
http://www.icm.gov.mo.

Quaisquer alterações ou novas informações serão comunica-
das na página electrónica do Instituto Cultural.

18. Critérios de apreciação e factores de ponderação:

Critérios de apreciação Factores de ponderação

Preço 65%

Experiência na prestação de serviços 
semelhantes 20%

Equipamentos especializados para 
execução de trabalhos de limpeza 5%

Aprovação na certificação em sistema 
de gestão ambiental ISO14001 5%

Percentagem de trabalhadores 
residentes de Macau contratados 5%
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Instituto Cultural, aos 22 de Fevereiro de 2023.

A Presidente do Instituto, Leong Wai Man.

(Custo desta publicação $ 5 753,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

(N.º do Concurso: A01-ENF-ID-2023)

Faz-se público que se acha aberto o concurso de acesso, de 
prestação de provas, condicionado aos trabalhadores do Institu-
to do Desporto, nos termos definidos na Lei n.º 18/2009 «Regi-
me da carreira de enfermagem», alterada pela Lei n.º 18/2020, 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021 e no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», republicado e renumerado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar de 
enfermeiro-graduado, 1.º escalão, da carreira de enfermagem, 
do quadro de pessoal do Instituto do Desporto.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado 
no Departamento de Organização e Gestão Administrativa e 
Financeira do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. 
Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, e disponibilizada na 
página electrónica do Instituto do Desporto, o prazo para a 
apresentação de candidaturas é de cinco dias, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto do Desporto, aos 23 de Fevereiro de 2023.

A Presidente do Instituto, substituta, Lam Lin Kio.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Wong Chon Hong, requerido o 
subsídio por morte, subsídio de funeral e outros abonos a que 
tem direito, por irmã morta, Wong Nga Ieng, que foi enfermeira 
de grau I, 2.º escalão, dos Serviços de Saúde, devem todos os 
que se julgam com direito à recepção dos mesmos subsídios e 
outros abonos acima referidos, requerer a estes Serviços, no 
prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presente 
édito no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo 
impugnação, será resolvida a pretensão do requerente, findo 
que seja esse prazo.

Serviços de Saúde, aos 22 de Fevereiro de 2023.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.  

(Custo desta publicação $ 906,00)
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INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Aviso

(Ref. do Concurso n.º 02/TS/2023)

Aviso do concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais comum

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Janeiro de 2023, e 
nos termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 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 
funcionais, comum, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de dois lugares vagos de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 
dispositivos médicos, do quadro do pessoal do Instituto para a 
Supervisão e Administração Farmacêutica, e dos que vierem a 
verificar-se neste Instituto, 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 dispositivos médicos.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento dos lugares 
vagos e dos que venham a vagar neste Instituto, na mesma forma 
de provimento, 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 
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

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de dispositivos médicos, tendo em 
vista a fundamentação de tomada de decisões; participação em 
reuniões para análise de projectos ou programas; participação 
na concepção, redacção e implementação de projectos; proceder 
à adaptação de métodos e processos científico-técnicos; pro-
postas de soluções com base em estudos e tratamento de dados; 
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exercício de funções consultivas; supervisão ou coordenação de 
outros trabalhadores; desempenhar diversas funções conforme a 
caracterização do conteúdo funcional de técnico superior.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
de vencimento 430, 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. Forma de provimento

É provido por nomeação do quadro.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, de especialização em engenharia biomédica, técnica 
medicinal, farmácia, medicina 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; 
maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental, 
até ao termo do prazo da apresentação de candidatura (até ao 
dia 13 de Março de 2023) e se encontrem nas situações indica-
das no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (2 de Março de 2023 a 13 de Março 
de 2023);

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte 
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de 
requerimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado pelo 
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.

7.2.1 Em suporte 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 
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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 
entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 horas), 
na Divisão de Administração e Finanças do Instituto para a 
Supervisão e Administração Farmacêutica, sita na Avenida de 
Sidónio Pais, n.º 51, Edifício China Plaza, 1.º andar, Macau. O 
pagamento da taxa de candidatura deve ser efectuado no mes-
mo momento (Formas de pagamento: em numerário ou através 
de BOC Pay, Tai Fung Pay, CGB Pay, LusoPay, ICBC ePay, 
UePay, WeChat Pay e Alipay).

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electrónico 
para apresentação de candidaturas ao regime de gestão unifor-
mizada, disponibilizado através da plataforma electrónica uni-
formizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da pági-
na 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 candidaturas. 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.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
pelo Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópia dos documentos comprovativos (e.g. 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar, e habilitação profissional, etc.).

8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «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.

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-
ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, e o registo biográfico 
ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-
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mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 
candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no 
ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 
ou os documentos referidos no ponto 8.2 quando solicitados, 
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 
indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 
final de candidatos.

8.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os originais 
ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do 
prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução 
do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído.

9.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 20, passarão todos à entre-
vista de selecção.

9.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 20, passarão à en-
trevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 
nos primeiros vinte lugares, por ordem decrescente de classifi-
cação. No caso de haver mais do que um candidato com a mes-
ma classificação posicionado em último lugar, podem passar à 
entrevista de selecção todos os candidatos com igualdade de 
classificação.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;
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Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho das funções a que se candidatam, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a qualificação e 
experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação 
profissional complementar.

11. Sistema de classificação

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.

12. Classificação final

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

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

13. Condições de preferência

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

14. 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 
na Divisão de Administração e Finanças do Instituto para a 
Supervisão e Administração Farmacêutica, sita na Avenida de 
Sidónio Pais, n.º 51, Edifício China Plaza, 1.º andar, Macau, e 
colocados na página electrónica dos concursos da função pú-
blica, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na pági-
na electrónica do Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica em https://www.isaf.gov.mo/.

15. Programa das provas

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

15.2 Código do Procedimento Administrativo, vigente;

15.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;
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15.4 Lei n.º 7/2003, alterada pela Lei n.º 3/2016 — Lei do Co-
mércio Externo;

15.5 Regulamento Administrativo n.º 28/2003 — Regula-
mento das Operações de Comércio Externo, vigente;

15.6 Regulamento Administrativo n.º 17/2008 — Regime 
Geral da Segurança dos Produtos;

15.7 Regulamento Administrativo n.º 35/2021 — Organiza-
ção e funcionamento do Instituto para a Supervisão e Admi-
nistração Farmacêutica;

15.8 Conhecimentos profissionais na área de dispositivos mé-
dicos;

15.9 Conhecimentos básicos na área de bioestatística.

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).

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

17. Observação

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

18. Composição do júri

Presidente: Chan Tak In, chefe da Divisão de Medicamentos 
Químicos e Dispositivos do Instituto para a Supervisão e Ad-
ministração Farmacêutica.

Vogais efectivos: Li Jun, farmacêutica consultora sénior do 
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica; e

Lao Ka Cheong, técnico superior de 1.ª classe dos Serviços 
de Saúde.

Vogais suplentes: Si Chin Hong, técnico superior de 1.ª classe 
dos Serviços de Saúde; e

Leong Kuan Kin, técnico superior assessor dos Serviços de 
Saúde.

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 22 de Fevereiro de 2023.

O Presidente do Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica, Choi Peng Cheong.

(Custo desta publicação $ 14 880,00)
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UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncios

(Concurso Público n.º PT/002/2023)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 43, II Série, de 26 de Outubro de 2022, publica-se o 
seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o despacho da Ex.ma Senhora Secretária para 
os Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Fevereiro de 2023, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação de equipamentos de investigação destinados a ex-
periências em animais, para o Instituto de Ciências Médicas 
Chinesas/Laboratório de Referência do Estado para Investi-
gação de Qualidade em Medicina Chinesa da Universidade de 
Macau.

A cópia do processo de concurso público, fornecida ao preço 
de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontra-se à disposi-
ção dos interessados, a partir do dia 1 de Março de 2023, nos 
dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, 
na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º andar 
do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode ser 
descarregada gratuitamente através da página electrónica da 
Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar um elemento, no má-
ximo, para comparecer na sessão de esclarecimento. A sessão 
de esclarecimento decorrerá às 11,00 horas do dia 3 de Março 
de 2023, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, 
na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, 
Macau, China.

Entre o dia 1 de Março de 2023 e a data limite para a entrega 
das propostas, os concorrentes têm a responsabilidade de se 
deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 
andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou visitar 
a página electrónica da Universidade de Macau (https://www.
um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais escla-
recimentos adicionais e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 29 de Março de 2023. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 
prestar uma caução provisória no valor de trezentas e sessenta 
e duas mil patacas ($362 000,00), feita em numerário, ou me-
diante ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, 
a favor da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
30 de Março de 2023, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Ad-
ministrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Uni-
versidade, Taipa, Macau, China.
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Universidade de Macau, aos 22 de Fevereiro de 2023.

A Vice-Reitora, Xu Jian.

(Custo desta publicação $ 2 752,00)

(Concurso Público n.º PT/007/2023)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universidade 
de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 43, II Série, de 26 de Outubro de 2022, publica-se o 
seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o despacho de S.Ex.ª o Chefe do Executivo, 
de 31 de Janeiro de 2023, encontra-se aberto o concurso públi-
co para a prestação de serviços de limpeza na Universidade de 
Macau, relativa ao período compreendido entre 1 de Julho de 
2023 e 30 de Junho de 2025.

A cópia do processo de concurso público, fornecida ao preço 
de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontra-se à disposição 
dos interessados, a partir do dia 1 de Março de 2023, nos dias 
úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Secção 
de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º andar do Edifício 
Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode ser descarregada 
gratuitamente através da página electrónica da Universidade 
de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar um elemento, no má-
ximo, para comparecer na sessão de esclarecimento e inspec-
cionar o local. A sessão de esclarecimento decorrerá às 15,00 
horas do dia 6 de Março de 2023, na Sala 5001, 5.º andar do 
Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida 
da Universidade, Taipa, Macau, China, sendo a inspecção do 
local efectuada no mesmo dia, após a sessão de esclarecimento.

Entre o dia 1 de Março de 2023 e a data limite para a entrega 
das propostas, os concorrentes têm a responsabilidade de se 
deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 
andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou visitar a 
página electrónica da Universidade de Macau (https://www.
um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais escla-
recimentos adicionais e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 28 de Março de 2023. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 
prestar uma caução provisória no valor de novecentas e vinte 
e nove mil patacas ($929 000,00), feita em numerário, ou me-
diante ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, 
a favor da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
29 de Março de 2023, na Sala 5001, 5.º andar do Edifício Ad-
ministrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Uni-
versidade, Taipa, Macau, China.
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Universidade de Macau, aos 23 de Fevereiro de 2023.

A Vice-Reitora, Xu Jian.

(Custo desta publicação $ 2 481,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 1/P/2023

Para a Prestação de Serviços de Limpeza ao Instituto 

de Formação Turística de Macau durante o período de 

Maio de 2023 a Dezembro de 2024

Faz-se público que, de acordo com o despacho da Ex.ma Se-
nhora Secretária para Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de 
Fevereiro de 2023, se encontra aberto o concurso público para 
a prestação dos serviços de limpeza ao Instituto de Formação 
Turística de Macau durante o período de Maio de 2023 a De-
zembro de 2024.

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Entidade lançadora do concurso: Instituto de Formação 
Turística de Macau.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: para a prestação de serviços de lim-
peza ao Instituto de Formação Turística de Macau durante o 
período de Maio de 2023 a Dezembro de 2024.

5. Período de prestação de serviços: 1 de Maio de 2023 a 31 
de Dezembro de 2024 (20 meses).

6. Habilitação dos concorrentes:

• Os concorrentes devem estar inscritos na Direcção dos Ser-
viços de Finanças e/ou Conservatória dos Registos Comercial e 
de Bens Móveis da Região Administrativa Especial de Macau 
para a exploração da actividade referida no presente concurso, 
e entregar cópia autenticada dos respectivos documentos com-
provativos.

• É necessário que o concorrente tenha obtido o reconheci-
mento do sistema de gestão ambiental ISO14001, assim como 
o certificado válido; o mesmo deve também apresentar a cópia 
autenticada do referido certificado ou os comprovativos rele-
vantes.

• Entre o dia 1 de Janeiro de 2017 e a data de fecho do con-
curso, o concorrente deve ter obtido, pelo menos uma vez, ad-
judicação directa para os serviços de limpeza a uma instituição 
de Macau; o período de serviço de cada adjudicação directa 
não deve ser inferior a um ano consecutivo, e deve ter não 
menos de 15 funcionários de limpeza a prestarem serviço em 
simultâneo. O concorrente deve entregar os documentos com-
provativos, tais como cartas de adjudicação, notas de encomen-
da, contratos de prestação de serviços ou outros documentos 
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comprovativos da adjudicação, e prestar informações sobre os 
serviços alvo de adjudicação. A informação em causa deverá 
contemplar o cumprimento dos requisitos descritos, e todos os 
documentos comprovativos e informações relativas aos servi-
ços devem ser cópia autenticada.

7. Prazo de validade de propostas de adjudicação: 90 dias, a 
contar da data da abertura das propostas, prorrogável nos ter-
mos previstos no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 
de Julho.

8. Local de encontro para a visita ao local a que se destina 
a prestação de serviços: Auditório do Edifício Equipa do Ins-
tituto de Formação Turística de Macau, Colina de Mong-Há, 
Macau.

9. Data e hora de visita: 6 de Março de 2023, pelas 10,00 horas.

10. Caução provisória: $284 000,00 (duzentas e oitenta e 
quatro mil patacas), a prestar mediante depósito em numerário 
ou garantia bancária aprovada nos termos legais, à ordem do 
Instituto de Formação Turística de Macau, no Banco da China, 
Sucursal de Macau (conta n.º 180101100819085).

11. Caução definitiva: 4% do montante de adjudicação.

12. Local de entrega de propostas: no balcão da Caixa e In-
formações localizado no Edifício Inspiração do Instituto de 
Formação Turística de Macau, Colina de Mong-Há, Macau.

13. Data e hora limite de entrega das propostas: 20 de Março 
de 2023, pelas 17,00 horas.

14. Local de abertura das propostas: Auditório do Edifício 
Equipa do Instituto de Formação Turística de Macau, Colina 
de Mong-Há, Macau.

15. Data e hora de abertura das propostas: 21 de Março de 
2023, pelas 10,00 horas.

* Em conformidade com o disposto no artigo 27.º do De-
creto-Lei n.º 63/85/M, a firma/sociedade concorrente ou o seu 
representante legal deverá estar presente no acto público de 
abertura das propostas com vista a prestar esclarecimentos 
sobre dúvidas eventualmente surgidas relativas aos documen-
tos constantes da sua proposta.

16. Consultas do programa do concurso e do caderno de 
encargos, o local, data e hora de acesso aos respectivos exem-
plares.

Local: no balcão da Caixa e Informações localizado no Edi-
fício Inspiração do Instituto de Formação Turística de Macau, 
Colina de Mong-Há, Macau.

Data: da data da publicação do presente anúncio à data de 
abertura de propostas do concurso público.

Hora: nos dias úteis e dentro do horário normal de expediente.

* Podem-se adquirir exemplares do programa do concurso 
e do caderno de encargos no balcão da Caixa e Informações 
localizado no Edifício Inspiração do Instituto de Formação Tu-
rística de Macau ao preço de $100,00 (cem patacas) por exem-
plar. Transferência gratuita de ficheiros pela internet na home 
page do IFTM (website:http://www.iftm.edu.mo).
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17. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

• Preço global da proposta: (70%);

• Experiência em serviços semelhantes: (18%);

• Certificação válida: (10%);

• Contratação de pessoas portadoras de deficiência: (2%).

18. Documentos de esclarecimentos adicionais:

Os concorrentes devem dirigir-se ao Caixa e Balcão de 
Atendimento, sito no Edifício Inspiração do Instituto de For-
mação Turística de Macau, Colina de Mong-Há, RAEM, antes 
da hora limite para a entrega das propostas, para conhecimen-
to de eventuais esclarecimentos adicionais. Os concorrentes 
que obtiveram informações do concurso através da página 
da internet do Instituto de Formação Turística, devem aceder 
diariamente à página para obter informações sobre eventuais 
actualizações e alterações do concurso, até à hora limite para a 
entrega das propostas.

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 23 de Feve-
reiro de 2023.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 5 833,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 14 de Fevereiro de 
2023, e nos termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos» e da Lei n.º 14/2009 «Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», se 
encontra aberto o concurso de avaliação de competências pro-
fissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão 
uniformizada, para o preenchimento de quatro lugares vagos 
de técnico superior da 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, área de engenharia civil, do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Obras Públicas, 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 um concurso de avaliação de competências pro-
fissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão 
uniformizada e consiste na avaliação das competências espe-
cíficas necessárias ao exercício de funções de técnico superior, 
na 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 dos lugares 
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vagos e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, na 
mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria e 
área funcional. 

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções 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

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de engenharia civil, tendo em vista 
a fundamentação de tomada de decisões; participação em 
reuniões para análise de projectos ou programas; participação na 
concepção, redacção e implementação de projectos; proceder à 
adaptação de métodos e processos científico-técnicos; propostas 
de soluções com base em estudos e tratamento de dados; 
exercício de funções consultivas; supervisão ou coordenação de 
outros trabalhadores.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», 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 equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, de especialização em engenharia civil ou afins e que 
satisfaçam os demais requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nomeada-
mente: ser residente permanente da Região Administrativa Es-
pecial de Macau; maioridade; capacidade profissional, aptidão 
física e mental, até ao termo do prazo da apresentação de can-
didaturas (até ao dia 13 de Março de 2023) e se encontrem nas 
situações indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do REGA n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos».

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 Região Adminis-
trativa Especial de Macau (2 de Março a 13 de Março de 2023);

6.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte 
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).
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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 das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), na Direcção dos Ser-
viços de Obras Públicas, sita na Avenida do Dr. Rodrigo Ro-
drigues, Edifício Nam Kwong, 9.º andar, 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 electróni-
co para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uni-
formizada, disponibilizado através da plataforma electrónica 
uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da 
página electrónica: http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da apli-
cação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas, a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo fixado no aviso 
de abertura do concurso, devendo a sua apresentação ser en-
viada até às 17,45 horas do último 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);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
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8.3 

n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar e habilitação profissional, etc.).

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 traba-
lhadores dos serviços públicos».

7.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação  dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1, e do registo bio-
gráfico ou documento que comprova a situação funcional, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo tal facto ser declarado na apresenta-
ção da candidatura. 

7.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do 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 nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 
ou os documentos referidos no ponto 7.2 quando solicitados, 
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 
indicado na lista preliminar de candidatos, sob pena de ficar 
excluído da lista final de candidatos.

7.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregadas na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridas, 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 nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 7.1 e no ponto 7.2, deve entregar os originais 
ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do 
prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução 
do processo de provimento.

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 três horas), com carácter eliminató-
rio;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

8.2 O candidato que falte ou desista do método de selecção 
referido na alínea a) ou b) do ponto 8.1 é automaticamente ex-
cluído. 

8.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 60, passarão todos à entre-
vista de selecção.
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8.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 60, passarão à en-
trevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 
nos primeiros 60 lugares, por ordem decrescente de classifica-
ção. 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 igualdade 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; 

Análise curricular — examinar a preparação dos candidatos 
para o desempenho das funções a que se candidatam, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a qualificação e 
experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação 
profissional complementar.

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 — 50%;

Entrevista de selecção — 40%; 

Análise curricular — 10%.

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».

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 
na Direcção dos Serviços de Obras Públicas, sita na Avenida 
do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º andar, 
Macau, e disponibilizados na página electrónica dos concursos 
da função pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem 
como na página electrónica da Direcção dos Serviços de Obras 
Públicas, em http://www.dsop.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 13/2022 — Organiza-
ção e funcionamento da Direcção dos Serviços de Obras Públi-
cas;

14.4 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro;

14.5 Lei n.º 9/83/M, de 3 de Outubro — Normas de supressão 
de barreiras arquitectónicas;

14.6 Normas arquitectónicas para a concepção de design uni-
versal e livre de barreiras na RAEM;

14.7 Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

14.8 Decreto-Lei n.º 122/84/M — Regime das despesas com 
obras e aquisição de bens e serviços;

14.9 Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o pro-
cesso de aquisição de bens e serviços;

14.10 Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Aprova 
o regime jurídico do contrato das empreitadas de obras públi-
cas;

14.11 Lei n.º 14/2021 — Regime jurídico da construção urba-
na;

14.12 Regulamento Administrativo n.º 38/2022 — Regula-
mentação do regime jurídico da construção urbana;

14.13 Lei n.º 15/2021 — Regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios e recintos;

14.14 Regulamento Administrativo n.º 39/2022 — Regula-
mento técnico de segurança contra incêndios em edifícios e 
recintos;

14.15 Regulamento de Águas e de Drenagem de Águas Resi-
duais de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46/96/M, de 19 
de Agosto;

14.16 Regulamento de Fundações, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 47/96/M, de 26 de Agosto;

14.17 Regulamento de Segurança e Acções em Estruturas e 
Edifícios e Pontes, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 56/96/M, de 
16 de Setembro;

14.18 Regulamento de Estrutura de Betão Armado e Pré-
-esforçado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 60/96/M, de 7 de 
Outubro;

14.19 Norma de Aços para Armaduras Ordinária», aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 64/96/M, de 14 de Outubro;
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14.20 Regulamento de Estruturas de Suporte e Obras de 
Terras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/97/M, de 11 de Agosto;

14.21 Norma de betões, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 42/97/M, 
de 13 de Outubro;

14.22 Regulamento Administrativo n.º 29/2001 — Regula-
mento de Estruturas de Aço para Edifícios;

14.23 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domínios 
da construção urbana e do urbanismo;

14.24 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

14.25 Lei n.º 8/2014 — Prevenção e Controlo do Ruído Am-
biental;

14.26 Elaboração de propostas, informações e pareceres téc-
nicos especializados na área de engenharia civil;

14.27 Conhecimentos profissionais 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 electrónico 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 ser-
viços públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos».

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: Ng Hong, chefe do Departamento de Infra-estru-
turas.

Vogais efectivos: Ho Kam Fu, chefe da Divisão de Manuten-
ção de Infra-estruturas; e

Cheong Ka Lon, chefe da Divisão de Construção de Edifí-
cios.

Vogais suplentes: Wong Kuok Heng, chefe da Divisão de 
Construção de Infra-estruturas; e

Lok Wai Choi, chefe da Divisão de Manutenção de Edifícios.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 20 de Feverei-
ro de 2023.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 16 183,00)
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INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncio

[8/2023]

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas.

2. Entidade promotora do concurso: Instituto de Habitação 
(Procurador). De acordo com a reunião da assembleia geral do 
condomínio do bloco 17 do Edifício San Seng Si Fa Un, efec-
tuada em 29 de Dezembro de 2022, na delegação das Ilhas do 
Instituto de Habitação (IH), sita na Rua de Zhanjiang, n.os 66-68, 
Edifício do Lago, 1.º andar D, Taipa, foi deliberada a atribui-
ção, ao IH, dos poderes para representar todos os condómi-
nos do referido bloco do edifício, de modo a iniciar a reali-
zação dos trabalhos do concurso público para «Prestação de 
serviços de administração no bloco 17 do Edifício San Seng 
Si Fa Un (2023)». Para efeitos do presente concurso público, o 
Procurador indicado no respectivo «Programa do Concurso» 
e «Caderno de Encargos» é o IH.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Designação do concurso: prestação de serviços de admi-
nistração no bloco 17 do Edifício San Seng Si Fa Un (2023). 

5. Objecto: concurso para a prestação de serviços de admi-
nistração no bloco 17 do Edifício San Seng Si Fa Un, nomeada-
mente serviços de limpeza, vigilância, reparação e manutenção 
das partes comuns e dos equipamentos colectivos, sendo o 
período de prestação de serviços de 3 anos, desde 1 de Julho 
de 2023 até 30 de Junho de 2026.

6. Condições especiais dos concorrentes: 

6.1 Podem concorrer ao presente concurso as sociedades 
comerciais que se encontrem registadas na Conservatória 
dos Registos Comercial e de Bens Móveis, cujo âmbito de 
actividade, total ou parcial, inclua a actividade comercial de 
administração de condomínios ou serviços de administração 
de propriedades e que não sejam titulares de licença de segu-
rança nem exerçam a actividade de segurança privada; ou os 
empresários comerciais, pessoa singular, cujo âmbito da sua 
actividade, total ou parcial, inclua a actividade comercial de 
administração de condomínios ou serviços de administração 
de propriedades e que não sejam titulares de licença de segu-
rança nem exerçam a actividade de segurança privada;

6.2 Os concorrentes têm de ser titulares da licença de activi-
dade comercial de administração de condomínios, estipulada 
na Lei n.º 12/2017 (Lei da actividade comercial de administra-
ção de condomínios);

6.3 Os concorrentes devem entregar as propostas de acordo 
com o estabelecido no «programa do concurso» e no «caderno 
de encargos»; 

6.4 São proibidos todos os actos ou acordos susceptíveis de 
falsear as condições normais de concorrência, devendo ser 
rejeitadas as propostas e candidaturas apresentadas com base 
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em tais actos ou acordos. Especialmente quando de duas ou 
mais propostas apresentadas constem os mesmos sócios ou 
membros do órgão de administração, as propostas em causa 
serão rejeitadas.

7. Consulta ou obtenção do processo do concurso: podem 
consultar ou obter o respectivo «Processo do Concurso», na 
recepção do IH, sita na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, 
Edifício Cheng Chong, r/c L, Macau, nas horas de expediente. 
Caso pretendam obter fotocópia do documento acima referido, 
devem pagar, em numerário, o montante de 2 000 (duas mil 
patacas), relativo ao custo das fotocópias ou podem proceder 
ao download gratuito na página electrónica do IH (http://www.
ihm.gov.mo).

8. Visita ao local e esclarecimentos por escrito: a visita ao 
local será realizada no dia 6 de Março de 2023, às 10,30 horas. 
Os concorrentes interessados devem comparecer à porta do 
bloco 17 do Edifício San Seng Si Fa Un, sito na Avenida de Artur 
Tamagnini Barbosa, Macau, à data e hora acima mencionadas 
e serão acompanhados por trabalhadores do IH. Os referidos 
concorrentes devem dirigir-se pessoalmente à recepção do IH 
ou contactar através do telefone n.º 2859 4875, nas horas de 
expediente, até ao dia 3 de Março de 2023, para proceder à 
marcação prévia para participação na visita ao local.

Durante a visita não serão prestados esclarecimentos. Caso 
os concorrentes tenham dúvidas sobre o conteúdo do presente 
concurso, devem apresentá-las, por escrito, à entidade promo-
tora do concurso, até ao dia 10 de Março de 2023.

9. Caução provisória: o valor é de 70 000 (setenta mil pata-
cas). A caução provisória pode ser prestada por garantia ban-
cária legal ou por depósito em numerário através da conta em 
nome do IH, na sucursal do Banco da China em Macau.

10. Local, data e hora para entrega das propostas: as pro-
postas devem ser entregues a partir da data da publicação do 
presente anúncio e até às 18,00 horas do dia 30 de Março de 
2023, na recepção do IH, sita na Estrada do Canal dos Patos, 
n.º 220, Edifício Cheng Chong, r/c L, Macau, durante as horas 
de expediente.

11. Local, data e hora do acto público do concurso: na Estrada 
do Canal dos Patos, n.º 220, Edifício Cheng Chong, r/c H, 
Macau, às 10 horas do dia 31 de Março de 2023.

12. Critérios de adjudicação: o critério de adjudicação do 
presente concurso público é o do preço mais baixo proposto.

13. Outros assuntos: os pormenores e quaisquer assuntos a 
observar sobre o respectivo concurso encontram-se disponíveis 
no processo do concurso. As informações actualizadas sobre 
o presente concurso serão publicadas na página electrónica do 
IH (http://www.ihm.gov.mo).

Instituto de Habitação, aos 20 de Fevereiro de 2023.

A Vice-Presidente do Instituto, Kuoc Vai Han.

(Custo desta publicação $ 4 960,00)
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建 築、工 程 及 城 市 規 劃 專 業 委 員 會

通 告

01-CAEU-2022

1/2015

1 1240XXXX b

2 1261XXXX

3 5214XXXX a b

4 1221XXXX a b

5 1283XXXX a b

6 1245XXXX b

7 1235XXXX b

8 1645XXXX a b

9 1255XXXX b

10 1254XXXX a b

11 1287XXXX b

12 1244XXXX

13 1253XXXX a

14 1223XXXX c

15 1233XXXX a b

CONSELHO DE ARQUITECTURA, ENGENHARIA 

E URBANISMO

Avisos

Exame de admissão nos domínios da construção 

urbana e do urbanismo 

(Arquitectura)

(Exame de admissão n.º 01-CAEU-2022)

Lista de resultados da prova escrita

Para efeitos de acreditação e registo para obtenção do título pro-
fissional de arquitecto por parte dos titulares do grau académico 
na área de especialização em Arquitectura, definido na alínea 
1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, realizou-
-se o exame de admissão na área de Arquitectura conforme o 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2022.

Publica-se, em seguida, a lista dos resultados obtidos pelos 
candidatos admitidos na prova escrita.

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

1 AO IEONG HOI 
LENG

1240XXXX Reprovado (b)

2 CHAN KIT 
WENG

1261XXXX Aprovado

3 CHAO CHAN 
KUN

5214XXXX Reprovado (a) (b)

4 CHEONG HOI 
KEI

1221XXXX Reprovado (a) (b)

5 CHEUNG SUT 
IENG

1283XXXX Reprovado (a) (b)

6 CHEUNG TANG 
FEI

1245XXXX Reprovado (b)

7 CHOI MAN TAK 1235XXXX Reprovado (b)

8 HO CHENG I 1645XXXX Reprovado (a) (b)

9 HOI IEK MEI 1255XXXX Reprovado (b)

10 HUANG SI 
MENG

1254XXXX Reprovado (a) (b)

11 IAO HIO SIN 1287XXXX Reprovado (b)

12 IEONG HOI 
SAN

1244XXXX Aprovado

13 IM HON PONG 1253XXXX Reprovado (a)

14 IP CHI WENG 1223XXXX Reprovado (c)

15 LEI CHI FONG 1233XXXX Reprovado (a) (b)
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16 1228XXXX a b

17 1219XXXX

18 1316XXXX b

19 5206XXXX a b

20 5209XXXX c

21 1230XXXX a b

22 1257XXXX

23 1237XXXX a b

24 1372XXXX b

25 1395XXXX a b

a 50

b 50

c

12/2015

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

 

 

   

   

   

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

16 LEI CHI SIO 1228XXXX Reprovado (a) (b)

17 LEI SENG KIT 1219XXXX Aprovado

18 LEONG HIO 
LAM

1316XXXX Reprovado (b)

19 MAN WAI MAN 5206XXXX Reprovado (a) (b)

20 NG KIO NGAI 5209XXXX Reprovado (c)

21 NG WENG 
TENG

1230XXXX Reprovado (a) (b)

22 SOU UN TENG 1257XXXX Aprovado

23 TAM IAN KAN 1237XXXX Reprovado (a) (b)

24 TONG HONG 
WAN

1372XXXX Reprovado (b)

25 ZENG 
QINGRONG

1395XXXX Reprovado (a) (b)

Observações (Motivos que levaram à reprovação):

(a) Ter obtido na prova de conhecimentos profissionais 
classificação inferior a 50 valores;

(b) Ter obtido na prova de elaboração de projecto classifica-
ção inferior a 50 valores;

(c) Ter faltado à prova.

Nos termos do artigo 18.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 12/2015, e do artigo 149.º do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos admitidos podem apresentar re-
clamação à Comissão de Registo, no prazo de 15 dias, a contar do 
dia seguinte à data da publicação do aviso no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau referente à presente 
lista, ou nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 1/2015 interpor 
recurso necessário para o plenário do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, no prazo de 30 dias.

O local, data e hora da realização da entrevista serão poste-
riormente publicitados, através de aviso a publicar no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo em http://www.caeu.gov.mo/.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 22 
de Fevereiro de 2023.

O Júri:

Presidente: Cheang Kun Wai, arquitecto.

Vogais efectivos: Ao Peng Kin, arquitecto; 

Leong Chong In, arquitecto;

Chan Keng Sun, arquitecta; e

Choi Tin Tin, arquitecta.
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02-CAEU-2022

1/2015

1 1381XXXX b

2 5204XXXX b

3 1279XXXX b

4 1346XXXX d

5 1526XXXX

6 1256XXXX

7 1486XXXX b c

8 1307XXXX

9 1225XXXX

10 1652XXXX

11 1342XXXX b

12 1247XXXX

13 1253XXXX

14 1348XXXX b

15 1248XXXX

16 1278XXXX b

17 1388XXXX b

18 1270XXXX b

19 1240XXXX b

20 1493XXXX b

Exame de admissão nos domínios da construção 

urbana e do urbanismo 

(Engenharia Civil)

(Exame de admissão n.º 02-CAEU-2022)

Lista de resultados da prova escrita

Para efeitos de acreditação e registo para obtenção do título 
profissional de engenheiros civis por parte dos titulares do grau 
académico na área de especialização em Engenharia Civil, defi-
nido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, 
realizou-se o exame de admissão na área de Engenharia Civil 
conforme o aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de 
Outubro de 2022.

Publica-se, em seguida, a lista dos resultados obtidos pelos 
candidatos admitidos na prova escrita.

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

1 AO CHON KIT 1381XXXX Reprovado (b)

2 CHAN CHI PANG 5204XXXX Reprovado (b)

3 CHAN CHI WAI 1279XXXX Reprovado (b)

4 CHAN KA SENG 1346XXXX Reprovado (d)

5 CHAN KIN SENG 1526XXXX Aprovado

6 CHAN SIN MAN 1256XXXX Aprovado

7 CHAO CHI HOU 1486XXXX Reprovado (b) 
(c)

8 CHAO CHI PANG 1307XXXX Aprovado

9 CHAO KUONG 
SAM

1225XXXX Aprovado

10 CHENG KAM 
SAN

1652XXXX Aprovado

11 CHEONG CHAN 
KIT

1342XXXX Reprovado (b)

12 CHEUNG KA 
LAM

1247XXXX Aprovado

13 CHIO SONG KIT 1253XXXX Aprovado

14 CHOI CHAK 
MENG

1348XXXX Reprovado (b)

15 CHOI CHIT SENG 1248XXXX Aprovado

16 CHOI IOK LAM 1278XXXX Reprovado (b)

17 CHOI KUOK 
CHANG

1388XXXX Reprovado (b)

18 CHOI WAI HOU 1270XXXX Reprovado (b)

19 CHONG MENG 
KIN

1240XXXX Reprovado (b)

20 CHOU U 1493XXXX Reprovado (b)
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21 1247XXXX

22 1317XXXX b

23 1280XXXX b

24 5189XXXX a b c

25 1224XXXX b

26 1253XXXX

27 1296XXXX b c

28 1399XXXX b

29 1242XXXX

30 5185XXXX d

31 1319XXXX

32 啓 1250XXXX

33 1237XXXX b

34 5210XXXX b

35 1308XXXX

36 1268XXXX

37 1264XXXX

38 1291XXXX b

39 1248XXXX

40 1260XXXX b

41 1255XXXX b

42 1291XXXX a b

43 1265XXXX b

44 1238XXXX b

45 1249XXXX b

46 1307XXXX d

47 5211XXXX d

48 1315XXXX b c

49 1379XXXX b

50 1360XXXX d

51 1243XXXX a b c

52 1266XXXX b

53 1276XXXX b

54 1235XXXX

55 1242XXXX

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

21 FONG HOI LON 1247XXXX Aprovado

22 FONG KA KEI 1317XXXX Reprovado (b)

23 FONG KA KOI 1280XXXX Reprovado (b)

24 FONG WAI 
KEONG

5189XXXX Reprovado (a) 
(b) (c)

25 HO CHI ON 1224XXXX Reprovado (b)

26 HO SIO FAI 1253XXXX Aprovado

27 HONG WAI LON 1296XXXX Reprovado (b) 
(c)

28 HUANG JUNBIN 1399XXXX Reprovado (b)

29 IEONG KIN 
CHENG

1242XXXX Aprovado

30 IEONG KIN MAN 5185XXXX Reprovado (d)

31 IEONG UN TENG 1319XXXX Aprovado

32 IO KAI IN 1250XXXX Aprovado

33 IONG WAI MAN 1237XXXX Reprovado (b)

34 IP CHI LONG 5210XXXX Reprovado (b)

35 KAM CHI SAM 1308XXXX Aprovado

36 KUOK WA HENG 1268XXXX Aprovado

37 LAI CHON HONG 1264XXXX Aprovado

38 LAM CHENG 
IONG

1291XXXX Reprovado (b)

39 LAM CHI CHONG 1248XXXX Aprovado

40 LAM CHON 
MENG

1260XXXX Reprovado (b)

41 LAM HOK HIM 1255XXXX Reprovado (b)

42 LAM IONG KAT 1291XXXX Reprovado (a) 
(b)

43 LAM KA SIN 1265XXXX Reprovado (b)

44 LAM SIO HONG 1238XXXX Reprovado (b)

45 LAM TIN NGOU 1249XXXX Reprovado (b)

46 LAO MENG IN 1307XXXX Reprovado (d)

47 LAO WAI KEONG 5211XXXX Reprovado (d)

48 LEI HOI CHON 1315XXXX Reprovado (b) 
(c)

49 LEI IAO IONG 1379XXXX Reprovado (b)

50 LEI KA MENG 1360XXXX Reprovado (d)

51 LEI KIN IEONG 1243XXXX Reprovado (a) 
(b) (c)

52 LEI KUAN WO 1266XXXX Reprovado (b)

53 LEI WAI IN 1276XXXX Reprovado (b)

54 LEONG KA IAN 1235XXXX Aprovado

55 LEONG WAI LOK 1242XXXX Aprovado
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56 1235XXXX

57 1388XXXX

58 1346XXXX a b

59 1277XXXX b c

60 1316XXXX b

61 1311XXXX a b c

62 1235XXXX d

63 1264XXXX b c

64 1325XXXX

65 5204XXXX b

66 1302XXXX b

67 1391XXXX b

68 1392XXXX b c

69 1239XXXX

70 1221XXXX

71 1237XXXX b

72 1248XXXX b

73 1308XXXX b

74 1308XXXX

75 1313XXXX b

76 1277XXXX b

77 1307XXXX

78 1229XXXX b

79 1491XXXX

80 1618XXXX b

81 1307XXXX b

82 1422XXXX b

83 1429XXXX

84 1512XXXX b

85 E D U A R D O 
JOSÉ PITEIRA 
PAU L O D O S 
SANTOS

1632XXXX b

86 JOÃO MARIA 
COIMBRA DE 
M ELLO VA Z 
DE SAMPAYO

1669XXXX

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

56 LIN SENG CHON 1235XXXX Aprovado

57 LIN TIANYOU 1388XXXX Aprovado

58 LOK KA HOU 1346XXXX Reprovado (a) 
(b)

59 MAK HIO TEK 1277XXXX Reprovado (b) 
(c)

60 MAK WAI WENG 1316XXXX Reprovado (b)

61 MOK KOI TOU 1311XXXX Reprovado (a) 
(b) (c)

62 NG PAK NANG 1235XXXX Reprovado (d)

63 NGAI CHI SAM 1264XXXX Reprovado (b) 
(c)

64 PANG KA HOU 1325XXXX Aprovado

65 PUN CHI WENG 5204XXXX Reprovado (b)

66 PUN HOU LAM 1302XXXX Reprovado (b)

67 PUN IAN IN 1391XXXX Reprovado (b)

68 SAM KIT IENG 1392XXXX Reprovado (b) 
(c)

69 SAN CHAN HANG 1239XXXX Aprovado

70 SI CHON IN 1221XXXX Aprovado

71 SI TOU HENG 1237XXXX Reprovado (b)

72 SIN KA HOU 1248XXXX Reprovado (b)

73 TONG MAN 
LONG

1308XXXX Reprovado (b)

74 UN KA KIT 1308XXXX Aprovado

75 VONG KUN LAM 1313XXXX Reprovado (b)

76 WONG CHON KIT 1277XXXX Reprovado (b)

77 WONG CHON KIT 1307XXXX Aprovado

78 WONG HONG 
WENG

1229XXXX Reprovado (b)

79 WONG WAI PANG 1491XXXX Aprovado

80 YANG CHI EN 1618XXXX Reprovado (b)

81 YAU KUOK LAM 1307XXXX Reprovado (b)

82 ZENG LIN 1422XXXX Reprovado (b)

83 ZHENG 
ZONGJIAN

1429XXXX Aprovado

84 ZHUANG JINWEN 1512XXXX Reprovado (b)

85 EDUARDO JOSÉ 
PITEIRA PAULO 
DOS SANTOS

1632XXXX Reprovado (b)

86 JOÃO MARIA 
COIMBRA DE 
MELLO VAZ DE 
SAMPAYO

1669XXXX Aprovado
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87 MARGARIDA 
ISABEL GODI-
NHO SOBRAL

1617XXXX b

a 50

b 50

c 20

d

12/2015

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

02-CA EU-2022 6.3

Powerpoint

info@caeu.gov.mo

5M B

 

 

   

   

   

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

87 MARGARIDA 
ISABEL GODI-
NHO SOBRAL

1617XXXX Reprovado (b)

Observações (Motivos que levaram à reprovação):

(a) Ter obtido na prova de conhecimentos profissionais clas-
sificação inferior a 50 valores;

(b) Ter obtido na prova de elaboração de projecto classifica-
ção inferior a 50 valores;

(c) Ter obtido na parte das perguntas e respostas da prova de 
conhecimento profissional classificação inferior a 20 valores;

(d) Ter faltado à prova.

Nos termos do artigo 18.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 12/2015, e do artigo 149.º do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos admitidos podem apresentar 
reclamação à Comissão de Registo, no prazo de 15 dias a con-
tar do dia seguinte à data da publicação do aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau referente 
à presente lista, ou nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei 
n.º 1/2015 interpor recurso necessário para o plenário do Con-
selho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, no prazo de 
30 dias.

O local, data e hora da realização da entrevista serão poste-
riormente publicitados, através de aviso a publicar no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo em http://www.caeu.gov.mo/.

Conforme o estipulado no ponto 6.3 do aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau  
n.º 42, II série, de 19 de Outubro de 2022, sobre o exame de 
admissão n.º 02-CAEU-2022 do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, o candidato admitido que entrar na 
2ª fase da entrevista deve preparar uma auto-apresentação de 
cinco minutos por meio de powerpoint. E, para efeitos de en-
trevista profissional, o candidato admitido deve enviar antes de 
31 de Março de 2023, o ficheiro de apresentação para o endere-
ço electrónico info@caeu.gov.mo, cujo tamanho do ficheiro não 
deve ultrapassar os 5MB, e não será aceite qualquer actualiza-
ção de ficheiro após a data de recolha.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 22 
de Fevereiro de 2023.

O Júri:

Presidente: Chan Mun Fong, engenheiro civil.

Vogais efectivos: Vong Kock Kei, engenheiro civil;

Kuan Celina Veng, engenheira civil;

Lo Wai Kwok, engenheiro civil; e

Shen Qiang, engenheiro civil.
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03-CAEU-2022

1/2015

1 1232XXXX b

2 1317XXXX a b

3 1542XXXX a b

4 1229XXXX a b

5 1364XXXX a b

6 1282XXXX a b

7 1216XXXX a b

8 1259XXXX a b

9 1345XXXX a b

10 1526XXXX a b

11 1245XXXX c

12 1235XXXX a b

13 1242XXXX a b

14 1282XXXX a b

15 5156XXXX b

16 1259XXXX a b

17 1512XXXX b

18 1252XXXX a

19 JOSÉ PEDRO 
DUARTE PIMENTA

1426XXXX a b

Exame de admissão nos domínios da 

construção urbana e do urbanismo 

(Engenharia Electrotécnica)

(Exame de admissão n.º 03-CAEU-2022)

Lista de resultados da prova escrita

Para efeitos de acreditação e registo para obtenção do título 
profissional de engenheiros electrotécnicos por parte dos titu-
lares do grau académico na área de especialização em Enge-
nharia Electrotécnica, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 
do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, realizou-se o exame de admissão 
na área de Engenharia Electrotécnica conforme o aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2022.

Publica-se, em seguida, a lista dos resultados obtidos pelos 
candidatos admitidos na prova escrita.

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

1 CAI LI NIAN 1232XXXX Reprovado (b)

2 CHAN CHI 
HONG

1317XXXX Reprovado (a) (b)

3 CHAN MAN 1542XXXX Reprovado (a) (b)

4 CHEANG KIT 
FAI

1229XXXX Reprovado (a) (b)

5 CHEN PINZHI 1364XXXX Reprovado (a) (b)

6 CHEONG SENG 
U

1282XXXX Reprovado (a) (b)

7 HO KA HEI 1216XXXX Reprovado (a) (b)

8 HO TENG IO 1259XXXX Reprovado (a) (b)

9 IEONG LOK 
MAN

1345XXXX Reprovado (a) (b)

10 LEI IENG SON 1526XXXX Reprovado (a) (b)

11 LEONG HOI 
CHON

1245XXXX Reprovado (c)

12 LEONG MAN 
CHONG

1235XXXX Reprovado (a) (b)

13 LOU TENG 
CHEONG

1242XXXX Reprovado (a) (b)

14 MA WENG KIN 1282XXXX Reprovado (a) (b)

15 SI KANG CHIO 5156XXXX Reprovado (b)

16 TANG MENG 
HONG

1259XXXX Reprovado (a) (b)

17 WANG RONG 1512XXXX Reprovado (b)

18 WU MAN WA 1252XXXX Reprovado (a)

19 JOSÉ PEDRO 
DUARTE 
PIMENTA

1426XXXX Reprovado (a) (b)
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a 50

b 50

c

12/2015

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

 

 

   

   

   

04-CAEU-2022

1/2015

Observações (Motivos que levaram à reprovação):

(a) Ter obtido na prova de conhecimentos profissionais clas-
sificação inferior a 50 valores;

(b) Ter obtido na prova de elaboração de projecto classifica-
ção inferior a 50 valores;

(c) Ter faltado à prova.

Nos termos do artigo 18.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 12/2015, e do artigo 149.º do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos admitidos podem apresentar re-
clamação à Comissão de Registo, no prazo de 15 dias a contar 
do dia seguinte à data da publicação do aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau refe-
rente à presente lista, ou nos termos do n.º 1 do artigo 10.º 
da Lei n.º 1/2015 interpor recurso necessário para o plenário 
do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, no 
prazo de 30 dias.

O local, data e hora da realização da entrevista serão poste-
riormente publicitados, através de aviso a publicar no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo em http://www.caeu.gov.mo/.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 22 
de Fevereiro de 2023.

O Júri:

Presidente: Leung Wai Chong, engenheiro electrotécnico.

Vogais efectivos: Arnaldo Lucas Batalha Ung, engenheiro 
electrotécnico;

Weng Xiuhong, engenheira electrotécnica;

Chio Kin Sang, engenheiro electrotécnico; e 

Choi Wai Wa, engenheiro electrotécnico.

Exame de admissão nos domínios da 

construção urbana e do urbanismo 

(Engenharia Electromecânica)

(Exame de admissão n.º 04-CAEU-2022)

Lista de resultados da prova escrita

Para efeitos de acreditação e registo para obtenção do título 
profissional de engenheiros electromecânicos por parte dos 
titulares do grau académico na área de especialização em 
Engenharia Electromecânica, definido na alínea 1) do n.º 1 e 
no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, realizou-se o exame de 
admissão na área de Engenharia Electromecânica conforme o 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2022.

Publica-se, em seguida, a lista dos resultados obtidos pelos 
candidatos admitidos na prova escrita.
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1 1498XXXX

2 1278XXXX a b

3 1488XXXX b

4 1259XXXX

5 1310XXXX b

6 1227XXXX a b

7 1311XXXX

8 1254XXXX b

9 1240XXXX

10 1241XXXX a

11 1314XXXX b

12 1237XXXX

a 50

b 50

12/2015

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

 

 

   

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

1 CAI JIAYU 1498XXXX Aprovado

2 CHIU CHI WAI 1278XXXX Reprovado (a) (b)

3 HUANG 
SHANSHAN

1488XXXX Reprovado (b)

4 IEONG LAI SI 1259XXXX Aprovado

5 IP HONG CHI 1310XXXX Reprovado (b)

6 LEONG I TENG 1227XXXX Reprovado (a) (b)

7 LEONG IO 
CHONG

1311XXXX Aprovado

8 MAK HOU 
CHUN

1254XXXX Reprovado (b)

9 NG HOI MAN 1240XXXX Aprovado

10 U KUN WAI 1241XXXX Reprovado (a)

11 VONG KENG 
HOU

1314XXXX Reprovado (b)

12 WU KA U 1237XXXX Aprovado

Observações (Motivos que levaram à reprovação):

(a) Ter obtido na prova de conhecimentos profissionais clas-
sificação inferior a 50 valores;

(b) Ter obtido na prova de análise de casos classificação infe-
rior a 50 valores.

Nos termos do artigo 18.º do Regulamento Administrativo 
n.º 12/2015, e do artigo 149.º do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos admitidos podem apresentar recla-
mação à Comissão de Registo, no prazo de 15 dias a contar do dia 
seguinte à data da publicação do aviso no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau referente à presente 
lista, ou nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 1/2015 
interpor recurso necessário para o plenário do Conselho de 
Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, no prazo de 30 dias.

O local, data e hora da realização da entrevista serão poste-
riormente publicitados, através de aviso a publicar no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo em http://www.caeu.gov.mo/.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 22 
de Fevereiro de 2023.

O Júri:

Presidente: Chang Fong Long, engenheiro electromecânico. 

Vogais efectivos: Wong Kit Iong, engenheiro electromecânico; e

Lau Nga Hong, engenheiro electromecânico. 
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05-CAEU-2022

1/2015

1 1216XXXX

2 1451XXXX

3 1259XXXX

4 1253XXXX

5 1240XXXX a b

6 5212XXXX a b

7 1234XXXX a b

8 1230XXXX a b

9 1268XXXX a

10 1643XXXX a

a 50

b 50

12/2015

1/2015

Exame de admissão nos domínios da 

construção urbana e do urbanismo 

(Engenharia Mecânica)

(Exame de admissão n.º 05-CAEU-2022)

Lista de resultados da prova escrita

Para efeitos de acreditação e registo para obtenção do título 
profissional de engenheiros mecânicos por parte dos titulares 
do grau académico na área de especialização em Engenharia 
Mecânica, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º 
da Lei n.º 1/2015, realizou-se o exame de admissão na área de 
Engenharia Mecânica conforme o aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II 
Série, de 19 de Outubro de 2022.

Publica-se, em seguida, a lista dos resultados obtidos pelos 
candidatos admitidos na prova escrita.

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

1 CHE KA WAI 1216XXXX Aprovado

2 CHENG KA 
CHUN

1451XXXX Aprovado

3 LAI KAM PANG 1259XXXX Aprovado

4 LAO CHI LOK 1253XXXX Aprovado

5 LIO CHIN WAI 1240XXXX Reprovado (a) (b)

6 LO IEK FEI 5212XXXX Reprovado (a) (b)

7 LOK JAIME 
FRANCISCO

1234XXXX Reprovado (a) (b)

8 LOU KUN WA 1230XXXX Reprovado (a) (b)

9 SAM CHI WAI 1268XXXX Reprovado (a)

10 WONG NGAN 
FONG

1643XXXX Reprovado (a)

Observações (Motivos que levaram à reprovação):

(a) Ter obtido na prova de conhecimentos profissionais clas-
sificação inferior a 50 valores;

(b) Ter obtido na prova de análise de casos classificação infe-
rior a 50 valores.

Nos termos do artigo 18.º do Regulamento Administrativo 
n.º 12/2015, e do artigo 149.º do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos admitidos podem apresentar recla-
mação à Comissão de Registo, no prazo de 15 dias a contar do dia 
seguinte à data da publicação do aviso no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau referente à presente 
lista, ou nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 1/2015 
interpor recurso necessário para o plenário do Conselho de 
Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, no prazo de 30 dias.

O local, data e hora da realização da entrevista serão poste-
riormente publicitados, através de aviso a publicar no Boletim 
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http://www.caeu.gov.mo/

 

 

   

07-CAEU-2022

1/2015

1 5194XXXX

33

ht tp://w w w.

caeu.gov.mo/

 

 

   

Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo em http://www.caeu.gov.mo/.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 22 
de Fevereiro de 2023.

O Júri:

Presidente: Leong Wa Hei, engenheiro mecânico.

Vogais efectivos: Lam Chon Sang, engenheiro mecânico; e

Kuong Io Wa, engenheiro mecânico.

Exame de admissão nos domínios da 

construção urbana e do urbanismo 

(Engenharia de segurança contra incêndios)

(Exame de admissão n.º 07-CAEU-2022)

Lista de resultados da prova escrita

Para efeitos de acreditação e registo para obtenção do título 
profissional de engenheiros de segurança contra incêndios por 
parte dos titulares do grau académico na área de especializa-
ção em Engenharia de segurança contra incêndios, definido na 
alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, reali-
zou-se o exame de admissão na área de Engenharia de Segurança 
Contra Incêndios conforme o aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, 
de 19 de Outubro de 2022.

Publica-se, em seguida, a lista do resultado obtido pelo can-
didato admitido na prova escrita.

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

1 LEONG WENG SI 5194XXXX Aprovado

A entrevista profissional na área de especialização em Enge-
nharia do Ambiente terá lugar no dia 4 de Abril de 2023, com 
duração de cerca de 60 minutos, no 18.º andar do edifício sito 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, Macau. Os candidatos admi-
tidos aprovados na prova escrita podem aceder no sítio electrónico 
do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://
www.caeu.gov.mo/), para consultar as informações da entrevista e 
as Instruções para os candidatos admitidos.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 22 
de Fevereiro de 2023.

O Júri:

Presidente: Kong Iat Fu, engenheiro de segurança contra incên-
dios.

Vogais efectivos: Seong Wa, engenheiro de segurança contra 
incêndios; e

Tam Hou Kuan, engenheiro de segurança contra incêndios.
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08-CAEU-2022

1/2015

1 1240XXXX a b

2 5140XXXX

3 1288XXXX

4 1226XXXX

a 50

b 50

12/2015

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

 

 

   

Exame de admissão nos domínios da 

construção urbana e do urbanismo 

(Engenharia do Ambiente)

(Exame de admissão n.º 08-CAEU-2022)

Lista de resultados da prova escrita

Para efeitos de acreditação e registo para obtenção do título 
profissional de engenheiros do ambiente por parte dos titulares 
do grau académico na área de especialização em Engenharia 
do Ambiente, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º 
da Lei n.º 1/2015, realizou-se o exame de admissão na área de 
Engenharia do Ambiente conforme o aviso publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II 
Série, de 19 de Outubro de 2022.

Publica-se, em seguida, a lista dos resultados obtidos pelos 
candidatos admitidos na prova escrita.

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

1 CHOI SI IENG 1240XXXX Reprovado (a) (b)

2 CHOI WENG 
CHUN

5140XXXX Aprovado

3 KUONG IO HOU 1288XXXX Aprovado

4 LAM IENG 
IENG

1226XXXX Aprovado

Observações (Motivos que levaram à reprovação):

(a) Ter obtido na prova de conhecimentos profissionais clas-
sificação inferior a 50 valores;

(b) Ter obtido na prova de análise de casos classificação infe-
rior a 50 valores.

Nos termos do artigo 18.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 12/2015, e do artigo 149.º do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos admitidos podem apresentar 
reclamação à Comissão de Registo, no prazo de 15 dias a contar 
do dia seguinte à data da publicação do aviso no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau referente à pre-
sente lista, ou nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 1/2015 
interpor recurso necessário para o plenário do Conselho de 
Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, no prazo de 30 dias.

O local, data e hora da realização da entrevista serão poste-
riormente publicitados, através de aviso a publicar no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo em http://www.caeu.gov.mo/.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 22 
de Fevereiro de 2023.

O Júri:

Presidente: Ip Weng Kei, engenheiro do ambiente.

Vogais efectivos: Wong Kit Iong, engenheiro do ambiente; e

Yongjie Li, professor associado do Departamento da Enge-
nharia Civil e Ambiental.
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09-CAEU-2022

1/2015

1 1299XXXX a

2 1304XXXX

a 50

12/2015

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

 

 

   

 $32,083.00

Exame de admissão nos domínios da 

construção urbana e do urbanismo 

(Planeamento Urbanístico)

(Exame de admissão n.º 09-CAEU-2022)

Lista de resultados da prova escrita

Para efeitos de acreditação e registo para obtenção do 
título profissional de urbanista por parte dos titulares do 
grau académico na área de especialização em Planeamento 
Urbanístico, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º 
da Lei n.º 1/2015, realizou-se o exame de admissão na área de 
Planeamento Urbanístico conforme o aviso publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, 
II Série, de 19 de Outubro de 2022.

Publica-se, em seguida, a lista dos resultados obtidos pelos 
candidatos admitidos na prova escrita.

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR N.º Resultado

1 CHAN CHAM HOU 1299XXXX Reprovado (a)

2 NG KONG PANG 1304XXXX Aprovado

Observação (Motivo que levou à reprovação):

(a) Ter obtido na prova de análise de casos classificação infe-
rior a 50 valores.

Nos termos do artigo 18.º do Regulamento Administrativo 
n.º 12/2015, e do artigo 149.º do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos admitidos podem apresentar 
reclamação à Comissão de Registo, no prazo de 15 dias a contar 
do dia seguinte à data da publicação do aviso no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau referente à presente 
lista, ou nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 1/2015 
interpor recurso necessário para o plenário do Conselho de 
Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, no prazo de 30 dias.

O local, data e hora da realização da entrevista serão poste-
riormente publicitados, através de aviso a publicar no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponi-
bilizados na página electrónica do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo em http://www.caeu.gov.mo/.

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 22 
de Fevereiro de 2023.

O Júri:

Presidente: Chui Sai Peng José, urbanista.

Vogais efectivos: Leong Ho Teng, urbanista; e

Chan Chio I, urbanista.

(Custo desta publicação $ 32 083,00)
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着

1 21/2023

Associação de 
Amizade de Yantai em Macau

Yantai Friendship Association in 
Macao

335-341 6 K

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2 . 

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

 

 $3,403.00

(Custo desta publicação $ 3 403,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação (Inter nacional) 
de Macau de Fermentação de 

Medica mentos Chinesa

着

2023/A S S/M1
66

Associação (Inter-
nacional) de Macau de Fermentação 
de Medicamentos Chinesa

Macau Association (International) 
o f  F e r m e n t a t i o n  o f  C h i n e s e 
Medicines

46
3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3
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1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

 Chan Ka Cheng

 $2,589.00

(Custo desta publicação $ 2 589,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Artesanato e Cultura 
da Madeira Luban de Macau

着

2023/A S S/M1
57

Associação de Artesanato e Cultura da 
Madeira Luban de Macau

Macao Luban Wood Craft and Culture 
Association

39-41

8
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 Chan Ka Cheng

 $1,931.00

(Custo desta publicação $ 1 931,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2023/A S S/M1

55

601
33 C

1. 

2. 

1. 

2 . 

3. 

4. 

1. 

2 . 

3. 

1. 

2 . 

3. 
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 Chan Ka Cheng

 $2,063.00

(Custo desta publicação $ 2 063,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2023/A S S/M1
62

3
B

 Chan Ka Cheng

 $1,984.00

(Custo desta publicação $ 1 984,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Ásia de Música e 
Artes da Macau

着

2023/ASS/M1 65
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Associação Ásia 
de Música e Artes da Macau

Macau Asia Association of Music 
Art

 

67
C

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

 Chan Ka Cheng

 $2,181.00

(Custo desta publicação $ 2 181,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Cultura de Bateria 
de Macau

着

2023/A S S/M1
64

A s so c iaç ão de 
C u ltu ra de Bater ia de Mac au

Macau Drum K it Culture 
Association

 

67
C
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1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1 、

2

3

 Chan Ka Cheng

 $2,207.00

(Custo desta publicação $ 2 207,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Gamão de Macau

着

2023/A S S/M1
63

Associação Gamão 
d e  M a c a u M a c a u 
Backgammon Association

67
C
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1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

 Chan Ka Cheng

 $2,102.00

(Custo desta publicação $ 2 102,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

Certifico, para efeitos de publicação, que a 
« » foi constituída por 
documento particular datado de 16 de Feve-
reiro de 2023, com os estatutos em anexo:

A s so c iaç ão de 

Desenvolv imento da Financeira de 
Shanghai Hong Kong Macau

Shanghai Hong Kong Macau 
Finance Development Association

1023
3 EF
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絶

絶

Cartório Privado, em Macau, aos 23 de 
Fevereiro de 2023. — O Notário, António 
Ribeiro Baguinho.

 $3,689.00

(Custo desta publicação $ 3 689,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação dos Jovens Empresários 
de Macau

2023/A S S/M1
60

2. 
/

2. 

 Chan Ka Cheng

 $551.00

(Custo desta publicação $ 551,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Clube Desportivo Chong Son

2023/A S S/M1

59

Artigo 1.º A Associação adopta a de-
nominação de «Clube Desportivo Chong 
Son», em chinês «Chong Son T’ai Iok Vui», 
com sede em Macau, na Avenida de Ven-

ceslau Morais, No.217-225, Edf. Industrial 
Nam Fong, 1.º andar «C», tem por fim de-
senvolver entre os seus associados a prática 
do desporto, proporcionando-lhes os bens 
necessários para isso.

Art. 21.º A Direcção reunir-se-á ordina-
riamente, duas vezes por ano e, extraordi-
nariamente, tantas quantas forem necessá-
rias.

 Chan Ka Cheng

 $486.00

(Custo desta publicação $ 486,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Clube Desportivo Hap Kuan

2023/A S S/M1
58

Artigo vigésimo primeiro

A Direcção reunir-se-á, ordinariamente, 
duas vezes por ano e, extraordinariamente, 
tantas quantas forem necessárias.

 Chan Ka Cheng

 $367.00

(Custo desta publicação $ 367,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Amizade e Conter-
râneos de Min Hou de Macau

2023/A S S/M1
61

258
20 H

 Chan Ka Cheng

 $578.00

(Custo desta publicação $ 578,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação para o Estudo da 
Cultura de Prestigiados Produtos 

Vinícolas da China

2023/A S S/M1
56

1

2

 Chan Ka Cheng

 $459.00

(Custo desta publicação $ 459,00)
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CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

Certifico, para efeitos de publicação por 
extracto, que se encontra arquivado neste 
Cartório, sob o n.º 1 do Maço n.º 1/2023 de 
Depósito de Associações e Fundações, um 
exemplar da alteração do artigo 12.º dos 
estatutos da associação com a denomina-
ção em epígrafe, que passa a ter a redacção 
constante do documento anexo.

 

 

Cartório Privado, em Macau, aos 20 de Fe-
vereiro de 2023. — O Notário, Marcelo Poon.

 $565.00

(Custo desta publicação $ 565,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação dos Profissionais do Ramo de 
Electricidade de Macau

2023 2 17

2023
1/2023 4

Para efeitos de publicação, certifico o 
presente exemplar do acto de alteração 
dos estatutos da Associação acima refe-
rida, do teor em anexo, cujo instrumento 
de onde foi extraído se encontra arquiva-
do neste Cartório em 17 de Fevereiro de 
2023, sob o número 4 do maço número 
1/2023 de documentos referentes à criação 
de associações e à instituição de funda-
ções do ano 2023.

 

 

 

Associação dos Profissionais 
do Ramo de Electricidade de Macau  

Macau Electrical Chamber 
of Commerce  

MELCC

367-377
12 D  

Avenida da Praia Grande 
n.º 367-377, E d i f íc io Keng Ou, 12.º 
andar «D», Macau  

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

1. 

 

2 . 

 

3. 

 

4. 

 

1. 

2. 
 

3. 
 

4. 

1. 
 

2.  

3. 
 

4. 
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1.  
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1. 

 

a
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c  

d  
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6. 

a

b

c

7. 

 

1.  

a  

b

c 2 3 4

d

e

f

g

2. 

 

3.  

a  

b  

c

d
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a  

b
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a  

b
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1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

1. 

2. 

1. 

2. 

 

Cartório Privado, em Macau, aos 17 
de Fevereiro de 2023. — O Notário, Mak 
Heng Ip.

 $5,450.00

(Custo desta publicação $ 5 450,00)

  

175 7

1. 2022

2. 2022

3. 2022

4. 2022

5. 

                 
 

CENTRO DE PRODUTIVIDADE 
E TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA DE MACAU

Convocatória

Nos termos legais e estatutários, convo-
co a Assembleia Geral do Centro de Pro-
dutividade e Transferência de Tecnologia 
de Macau, para reunir em sessão ordinária, 
no dia 30 de Março de 2023 (5.ª feira), pelas 
11,30 horas, na sede social, sita na Rua de 
Xangai, n.º 175, Edifício da Associação 
Comercial de Macau, 7.º andar, Auditório, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Apresentação pelo Presidente da Di-
recção, do Relatório de Trabalhos de 2022;

2. Apresentação pela Vice-Presidente da 
Direcção, das Contas referentes ao exercí-
cio de 2022;

3. Parecer do Conselho Fiscal sobre os 
Relatórios acima referidos;

4. Discutir e votar o Relatório de Traba-
lhos e as Contas referentes ao exercício de 
2022;

5. Outros assuntos.

Nos termos do número dois do artigo 
décimo nono dos Estatutos, na falta de 
quorum, a Assembleia fará, uma hora depois 
da hora marcada, uma 2.ª convocação e 
reunirá, sendo a reunião considerada 
válida, qualquer que seja o número de asso-
ciados presentes e o património associativo 
nominal representado.

Macau, aos 7 de Fevereiro de 2023. — O 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
do CPTTM, Tsui Wai Kwan.

 $1,051.00

(Custo desta publicação $ 1 051,00)
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