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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

 

Aviso

Protecção de Marca

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/166895

[220]  Data de pedido : 2020/03/19

[730]  Requerente : Aeres hogeschool Wageningen

  Endereço : Mansholtlaan 18, 6708 PA Wagenin-

gen, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação e ensino.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2019/10/08 - -  

Benelux N.º 1403621

[210]  N.º : N/167068

[220]  Data de pedido : 2020/03/24

[730]  Requerente : N EW Z E A L A N DS BE S T 

FOOD AND BEVERAGE LIMITED

  Endereço : 44A Orakei Road, Remuera, Au-

ckland 1050, New Zealand/Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/167069

[220]  Data de pedido : 2020/03/24

[730]  Requerente : N EW Z E A L A N DS BE S T 

FOOD AND BEVERAGE LIMITED

  Endereço : 44A Orakei Road, Remuera, Au-

ckland 1050, New Zealand/Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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[210]  N.º : N/167070

[220]  Data de pedido : 2020/03/24

[730]  Requerente : N EW Z E A L A N DS BE S T 

FOOD AND BEVERAGE LIMITED

  Endereço : 44A Orakei Road, Remuera, Au-

ckland 1050, New Zealand/Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/167071

[220]  Data de pedido : 2020/03/24

[730]  Requerente : N EW Z E A L A N DS BE S T 

FOOD AND BEVERAGE LIMITED

  Endereço : 44A Orakei Road, Remuera, Au-

ckland 1050, New Zealand/Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/167072

[220]  Data de pedido : 2020/03/24

[730]  Requerente : N EW Z E A L A N DS BE S T 

FOOD AND BEVERAGE LIMITED

  Endereço : 44A Orakei Road, Remuera, Au-

ckland 1050, New Zealand/Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/167073

[220]  Data de pedido : 2020/03/24

[730]  Requerente : N EW Z E A L A N DS BE S T 

FOOD AND BEVERAGE LIMITED

  Endereço : 44A Orakei Road, Remuera, Au-

ckland 1050, New Zealand/Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/173161

[220]  Data de pedido : 2020/09/10

[730]  Requerente : Efficient Microbes Limited

  Endereço : 364-368 Cranbrook Road, Ilford IG2 

6HY, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos nutricionais em forma de 

bebidas; suplementos probióticos; suplementos nutri-

cionais e dietéticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/173203

[220]  Data de pedido : 2020/09/11

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

pão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Assistentes pessoais digitais na forma 

de um relógio; smartphones; coberturas para smart-

phones; capas para smartphones; correias para smart-

phones; máquinas e aparelhos de telecomunicação; 

Correias para telefones móveis; máquinas e aparelhos 

electrónicos e suas partes; discos Compactos ROM; 

programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo 

domésticas; circuitos eletrónicos e CD-ROM gravados 

com programas para jogos portáteis com ecrãs de cris-

tais líquidos; publicações electrónicas, descarregáveis; 

bandas desenhadas electrónicas descarregáveis; filmes 

cinematográficos expostos; filmes de diapositivos ex-

postos; Suportes para filmes de diapositivos; metró-

nomos; circuitos electrónicos e cd-roms gravados com 

programas de desempenho automático para instru-

mentos musicais electrónicos; efeitos para instrumen-

tos musicais eléctricos ou electrónicos; ficheiros de 

música descarregáveis; Ficheiros de imagem descarre-

gáveis, discos de vídeo e cassetes de vídeo gravados; 

música, áudio, vídeo descarregáveis; ficheiros de vídeo 

e áudio descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/173204

[220]  Data de pedido : 2020/09/11

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

pão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Máquinas de endereçar; fitas de tin-

ta; máquinas automáticas de aposição de carimbos; 

agrafadores eléctricos para escritórios; máquinas de 

escritório para fechar envelopes; máquinas para obli-

teração de carimbos; instrumentos de desenho; máqui-

nas de escrever; impressoras de cheques; mimeógrafos; 

duplicadores de relevos; destruidores de papel [artigos 

de escritório]; máquinas para franquiar; duplicadores 

rotativos; toalhas de mão higiénicas em papel; toalhas 

de papel; guardanapos de mesa, em papel; toalhas de 

mão em papel; lenços de papel; papel e cartão; artigos 

de papelaria; impressos; livros de banda desenhada; 

fotografias de pinturas e obras caligráficas; suportes 

para fotografias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/173315

[220]  Data de pedido : 2020/09/15

[730]  Requerente : 

 CHONG KIN LONG

  Endereço : C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/08/10  China

N.º 48789476

[210]  N.º : N/173357

[220]  Data de pedido : 2020/09/16

[730]  Requerente : UTENA CO., LTD.

  Endereço : 1-10-22 Minamikarasuyama, Seta-

gaya-ku, Tokyo 157-8567, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; leites de lavagem facial; 

agentes de lavagem facial; líquido para limpar a pele; 

cremes de limpeza (cosméticos); produtos de limpeza 

facial (cosméticos); água de toilete; agentes nutritivos 

para o cabelo; preparações para cuidados de cabelo; 

condicionadores para cabelo; amaciadores para cabelo; 

cremes para cuidados de cabelo; hidratante protector 

para o cabelo; pasta para lavagem das mãos; sabonete 

para as mãos; adesivos para afixar pestanas postiças; 

adesivos para fins cosméticos; sabonete antitranspi-

rante; preparações antitranspirantes (higiene pessoal); 

soros anti-rugas; aromáticos (óleos essenciais); bases 

para perfumes de flores; máscaras de beleza; soros de 

beleza; barras de sabonete (toilete); preparações de 

limpeza; cremes de limpeza (cosmético); leite de lim-

peza para cuidados da pele; leite de limpeza para fins 

de toilete; óleo de limpeza para fins de toilete; másca-

ras de colagénio para os olhos; corantes para fins de 

toilete; preparações para remover a coloração; cremes 
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cosméticos; tintas cosméticas; géis cosméticos para os 

olhos; máscaras cosméticas destinadas ao tratamento 

dos olhos; máscaras faciais cosméticas; estojos (kits) 

de cosméticos; loções cosméticas; leite cosmético; lá-

pis cosméticos; preparações cosméticas para banhos; 

preparações cosméticas para pestanas; preparações 

cosméticas para cuidados de cabelo; preparações 

cosméticas para cuidados da pele; cotononetes algo-

doados para fins cosméticos; algodão para fins cosmé-

ticos; creme para branqueamento da pele; dentífricos; 

sabonete desodorizante; desodorizantes para uso pes-

soal; depilatórios; óleos essenciais; essências etéreas; 

extractos de flores (perfumes); bálsamo para os olhos; 

preparações para cuidados dos olhos; cremes para os 

olhos (para uso cosmético); essências para os olhos; 

sombras para os olhos; tónicos para os olhos; cremes 

para o tratamento dos olhos (não medicinais); géis 

para o tratamento dos olhos (não medicinais); loções 

para o tratamento dos olhos (não medicinais); loções 

anti-rugas para os olhos; cosméticos para sobrance-

lhas; lápis para sobrancelhas; leite de limpeza facial; 

gel para o rosto; soros faciais cosméticos; máscaras 

faciais; lavagens faciais; pós para lavagem facial; pes-

tanas postiças; unhas postiças; aromas para bebidas 

(óleos essenciais); preparações para fumigação (per-

fumes); máscaras de gel para os olhos; gorduras para 

fins cosméticos; preparações para cuidados de cabelo; 

colorantes de cabelo; tinturas de cabelo; loções para 

cabelo; laca (spray) para o cabelo; preparações para 

ondulação de cabelo; preparações para cuidados dos 

lábios (não medicinais); glosses para os lábios; batons 

para os lábios; loções para fins cosméticos; maqui-

lhagem; cremes para base de maquilhagem; bases de 

maquilhagem; pó de maquilhagem; preparações de 

maquilhagem; preparações para desmaquilhagem; rí-

mel; pacotes de máscara para fins cosméticos; loções 

leitosas; loções leitosas para cuidados da pele; prepa-

rações para cuidados das unhas; papel absorvente de 

óleo para fins cosméticos; óleos para fins cosméticos; 

óleos para perfumes e aromas; óleos para fins de toile-

te; perfumaria; perfumes; geleia de petróleo (vaselina) 

para fins cosméticos; pomadas para fins cosméticos; 

água perfumada; madeira perfumada; soros para fins 

cosméticos; champôs; máscaras para a pele (para uso 

cosmético); máscaras hidratantes para a pele; loções 

para branqueamento da pele; máscaras de branquea-

mento da pele; preparações para branqueamento da 

pele; sabonetes; sabonetes para a transpiração dos pés; 

preparações de protecção solar; preparações de bron-

zeadores (cosméticos); lenços impregnados com loções 

cosméticas; lenços / toalhetes de papel impregnados 

com loções cosméticas; artigos de toilete; loções de lei-

te para branquear a pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/173643

[220]  Data de pedido : 2020/09/28

[730]  Requerente : The Ultimate Software Group, 

Inc.

  Endereço : 2000 Ultimate Way, Weston, Florida 

33326, US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático relacionado 

com gestão de capital humano; software informático 

para registo e gestão de tempo e actividade de força 

de trabalho; terminal de entrada de dados de seguran-

ça com hardware e software informáticos de leitura 

de impressões digitais e reconhecimento de rostos; 

software informático para análise de tempo de fun-

cionários e dados de actividades; software para folhas 

de pagamento, recursos humanos e gestão de capital 

humano; software para que os empregadores condu-

zam pesquisas de funcionários e analisem feedbacks e 

respostas; software para gestão de arquivos e software 

de compartilhamento de arquivos; software de gestão 

de capital humano para uso no rastreamento e geração 

de relatórios nas áreas de folhas de pagamento, infor-

mações de orçamento, desempenho de funcionários, 

tempo e presença, agendamento de funcionários, cus-

tos de mãos-de-obra e receitas de vendas; software de 

contabilidade; software e hardware informáticos para 

uso por funcionários para fornecimento de informa-

ções sobre recursos humanos e folhas de pagamento e 

permitir a coleta e o processamento de dados do local 

de trabalho; computadores em tablete montáveis em 

paredes e portáteis; aplicações de software informá-

tico para permitir a coleta e processamento de dados 

relacionados ao local de trabalho, incluindo informa-

ções de recursos humanos e de folhas de pagamento, 

dados de tempo de funcionários, dados de emprego, 

dados de produtos, dados de produção, dados opera-

cionais, dados logísticos, dados financeiros e dados 

empresariais, e gestão de pessoal, execução de tarefas 
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e gestão de fluxo de trabalho; aplicações de software 

para coleta e processamento de dados relacionados ao 

local de trabalho, nomeadamente, dados de tempo de 

funcionários, dados de emprego, dados de produtos, 

dados de produção e dados empresariais, e para gestão 

de pessoal e para gestão de dispositivos móveis, nome-

adamente, aplicações de dispositivos móveis, sistemas 

operacionais móveis, segurança do usuário e segu-

rança de aplicação de software; software de aplicação 

móvel para uso em dispositivos móveis, nomeadamen-

te, software para fornecimento de acesso a recursos 

humanos, informações de folhas de pagamento, fun-

cionários e dados empresariais, permitindo a coleta 

e processamento de dados relacionados ao local de 

trabalho, nomeadamente, informações de recursos hu-

manos e informações de folhas de pagamento, dados 

de tempos de funcionários, dados de emprego, dados 

de produtos, dados de produção, dados operacionais, 

dados logísticos, dados financeiros e dados empresa-

riais, e gestão de pessoal, execução de tarefas e gestão 

de fluxo de trabalho.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/17  Estados Unidos 

da América N.º 90/119,299

[210]  N.º : N/173644

[220]  Data de pedido : 2020/09/28

[730]  Requerente : The Ultimate Software Group, 

Inc.

  Endereço : 2000 Ultimate Way, Weston, Florida 

33326, US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de consultadoria de negócios 

nas áreas de gestão de capital humano, incluindo re-

cursos humanos, contabilidade, folhas de pagamento, 

registos de impostos e outras funções administrativas 

relacionadas ao pessoal e ao fluxo de trabalho; gestão 

de arquivos informatizados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/17  Estados Unidos 

da América N.º 90/119,299

[210]  N.º : N/173645

[220]  Data de pedido : 2020/09/28

[730]  Requerente : The Ultimate Software Group, 

Inc.

  Endereço : 2000 Ultimate Way, Weston, Florida 

33326, US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de consultadoria informática; 

serviços informáticos, nomeadamente, investigação, 

desenvolvimento, concepção, implementação e insta-

lação de software informático; concepção de software 

informático para terceiros; serviços de diagnóstico de 

computadores; hospedagem de servidores; programa-

ção de computadores para terceiros; e consultadoria 

na área de hardware e software informáticos; software 

como serviço (SaaS) com software de gestão de capital 

humano baseado em computação em núvem para ras-

treamento, processamento e geração de análises, inte-

ligência de negócios e relatórios nas áreas de folhas de 

pagamento (incluindo declaração de impostos e outras 

deduções), benefícios para funcionários, desempenho 

de funcionários, compromisso de funcionários, cul-

tura de funcionários, desenvolvimento de talentos, 

formação e certificação, aquisição de talentos, tempo 

e presença, planificação de horários de funcionários, e 

custos de mãos de obra; software como serviço (SaaS) 

com software de gestão de talentos baseado em com-

putação em núvem para rastreamento e geração de 

análises, inteligência de negócios e relatórios na área 

de folhas de pagamento, benefícios para funcionários, 

desempenho de funcionários, cultura de funcionários, 

compromisso de funcionários, desenvolvimento de 

talentos, formação e certificação, aquisição de talen-

tos, tempo e presença, planificação de funcionários e 

custos de mãos de obra; software como serviço (SaaS) 

com software baseado em computação em núvem 

para processamento de folhas de pagamento de fun-

cionários (incluindo declaração de impostos e outras 

deduções); serviços de concepção, desenvolvimento e 

programação de software, incluindo através de uma 

rede informática global; instalação, modificação, 

manutenção e reparação de software informático, 

incluindo através de uma rede informática global; pes-

quisa e desenvolvimento de programas informáticos, 

incluindo por meio de uma rede informática global; 
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engenharia de software, incluindo por meio de uma 

rede informática global; actualização de software in-

formático, incluindo através de uma rede informática 

global; serviços de consultadoria, assessoria e suporte 

técnico em software informático sob a forma de reso-

lução de problemas de software, incluindo apoio on-

-line, incluindo através de rede informática global; 

fornecimento de serviços de assessoria, consultoria 

e informações relacionados com software, incluindo 

através de uma rede informática global; serviços de 

consultadoria relacionados com software informático 

que desempenha funções de gestão de capital humano, 

incluindo recursos humanos, contabilidade, folhas de 

pagamento, registos de impostos, gestão de arquivos e 

outras funções administrativas relacionadas com pes-

soal e fluxo de trabalho.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/17  Estados Unidos 

da América N.º 90/119,299

[210]  N.º : N/173646

[220]  Data de pedido : 2020/09/28

[730]  Requerente : The Ultimate Software Group, 

Inc.

  Endereço : 2000 Ultimate Way, Weston, Florida 

33326, US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático relacionado com 

gestão de capital humano; software informático para regis-

to e gestão de tempo e actividade de força de trabalho; ter-

minal de entrada de dados de segurança com hardware e 

software informáticos de leitura de impressões digitais 

e reconhecimento de rostos; software informático para 

análise de tempo de funcionários e dados de activi-

dades; software para folhas de pagamento, recursos 

humanos e gestão de capital humano; software para 

que os empregadores conduzam pesquisas de funcio-

nários e analisem feedbacks e respostas; software para 

gestão de arquivos e software de compartilhamento de 

arquivos; software de gestão de capital humano para 

uso no rastreamento e geração de relatórios nas áreas 

de folhas de pagamento, informações de orçamento, 

desempenho de funcionários, tempo e presença, agen-

damento de funcionários, custos de mãos-de-obra e re-

ceitas de vendas; software de contabilidade; software e 

hardware informáticos para uso por funcionários para 

fornecimento de informações sobre recursos humanos 

e folhas de pagamento e permitir a coleta e o proces-

samento de dados do local de trabalho; computadores 

em tablete montáveis em paredes e portáteis; aplica-

ções de software informático para permitir a coleta e 

processamento de dados relacionados ao local de tra-

balho, incluindo informações de recursos humanos e 

de folhas de pagamento, dados de tempo de funcioná-

rios, dados de emprego, dados de produtos, dados de 

produção, dados operacionais, dados logísticos, dados 

financeiros e dados empresariais, e gestão de pesso-

al, execução de tarefas e gestão de fluxo de trabalho; 

aplicações de software para coleta e processamento 

de dados relacionados ao local de trabalho, nomeada-

mente, dados de tempo de funcionários, dados de em-

prego, dados de produtos, dados de produção e dados 

empresariais, e para gestão de pessoal e para gestão de 

dispositivos móveis, nomeadamente, aplicações de dis-

positivos móveis, sistemas operacionais móveis, segu-

rança do usuário e segurança de aplicação de software; 

software de aplicação móvel para uso em dispositivos 

móveis, nomeadamente, software para fornecimento 

de acesso a recursos humanos, informações de folhas 

de pagamento, funcionários e dados empresariais, 

permitindo a coleta e processamento de dados relacio-

nados ao local de trabalho, nomeadamente, informa-

ções de recursos humanos e informações de folhas de 

pagamento, dados de tempos de funcionários, dados 

de emprego, dados de produtos, dados de produção, 

dados operacionais, dados logísticos, dados financeiros 

e dados empresariais, e gestão de pessoal, execução de 

tarefas e gestão de fluxo de trabalho.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/17  Estados Unidos 

da América N.º 90/119,304

[210]  N.º : N/173647

[220]  Data de pedido : 2020/09/28

[730]  Requerente : The Ultimate Software Group, 

Inc.

  Endereço : 2000 Ultimate Way, Weston, Florida 

33326, US

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de consultadoria de negócios 

nas áreas de gestão de capital humano, incluindo re-

cursos humanos, contabilidade, folhas de pagamento, 

registos de impostos e outras funções administrativas 

relacionadas ao pessoal e ao fluxo de trabalho; gestão 

de arquivos informatizados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/17  Estados Unidos 

da América N.º 90/119,304

[210]  N.º : N/173648

[220]  Data de pedido : 2020/09/28

[730]  Requerente : The Ultimate Software Group, 

Inc.

  Endereço : 2000 Ultimate Way, Weston, Florida 

33326, US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de consultadoria informática; 

serviços informáticos, nomeadamente, investigação, 

desenvolvimento, concepção, implementação e insta-

lação de software informático; concepção de software 

informático para terceiros; serviços de diagnóstico de 

computadores; hospedagem de servidores; programa-

ção de computadores para terceiros; e consultadoria 

na área de hardware e software informáticos; software 

como serviço (SaaS) com software de gestão de capital 

humano baseado em computação em núvem para ras-

treamento, processamento e geração de análises, inte-

ligência de negócios e relatórios nas áreas de folhas de 

pagamento (incluindo declaração de impostos e outras 

deduções), benefícios para funcionários, desempenho 

de funcionários, compromisso de funcionários, cul-

tura de funcionários, desenvolvimento de talentos, 

formação e certificação, aquisição de talentos, tempo 

e presença, planificação de horários de funcionários, e 

custos de mãos de obra; software como serviço (SaaS) 

com software de gestão de talentos baseado em com-

putação em núvem para rastreamento e geração de 

análises, inteligência de negócios e relatórios na área 

de folhas de pagamento, benefícios para funcionários, 

desempenho de funcionários, cultura de funcionários, 

compromisso de funcionários, desenvolvimento de 

talentos, formação e certificação, aquisição de talen-

tos, tempo e presença, planificação de funcionários e 

custos de mãos de obra; software como serviço (SaaS) 

com software baseado em computação em núvem 

para processamento de folhas de pagamento de fun-

cionários (incluindo declaração de impostos e outras 

deduções); serviços de concepção, desenvolvimento e 

programação de software, incluindo através de uma 

rede informática global; instalação, modificação, 

manutenção e reparação de software informático, 

incluindo através de uma rede informática global; pes-

quisa e desenvolvimento de programas informáticos, 

incluindo por meio de uma rede informática global; 

engenharia de software, incluindo por meio de uma 

rede informática global; actualização de software in-

formático, incluindo através de uma rede informática 

global; serviços de consultadoria, assessoria e suporte 

técnico em software informático sob a forma de reso-

lução de problemas de software, incluindo apoio on-

-line, incluindo através de rede informática global; 

fornecimento de serviços de assessoria, consultoria 

e informações relacionados com software, incluindo 

através de uma rede informática global; serviços de 

consultadoria relacionados com software informático 

que desempenha funções de gestão de capital humano, 

incluindo recursos humanos, contabilidade, folhas de 

pagamento, registos de impostos, gestão de arquivos e 

outras funções administrativas relacionadas com pes-

soal e fluxo de trabalho.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/17  Estados Unidos 

da América N.º 90/119,304

[210]  N.º : N/173869

[220]  Data de pedido : 2020/09/29

[730]  Requerente : SY NGEN TA PA RT ICI PA-

TIONS AG

  Endereço : Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas, f lo-

restais e grãos, em bruto e não transformados, não 

incluídos noutras classes; sementes, plantas, plântulas 

e outras plantas ou sementes para fins de propagação; 
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frutas e vegetais frescos; sementes, plantas e flores na-

turais; alimentos para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/173875

[220]  Data de pedido : 2020/09/29

[730]  Requerente : SY NGEN TA PA RT ICI PA-

TIONS AG

  Endereço : Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas, f lo-

restais e grãos, em bruto e não transformados, não 

incluídos noutras classes; sementes, plantas, plântulas 

e outras plantas ou sementes para fins de propagação; 

frutas e vegetais frescos; sementes, plantas e flores na-

turais; alimentos para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174715

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174795

[220]  Data de pedido : 2020/10/28

[730]  Requerente : PPB STUDIOS CO., LTD.

  Endereço : 3F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174796

[220]  Data de pedido : 2020/10/28

[730]  Requerente : PPB STUDIOS CO., LTD.

  Endereço : 3F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174797

[220]  Data de pedido : 2020/10/28

[730]  Requerente : PPB STUDIOS CO., LTD.

  Endereço : 3F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174798

[220]  Data de pedido : 2020/10/28

[730]  Requerente : PPB STUDIOS CO., LTD.

  Endereço : 3F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174799

[220]  Data de pedido : 2020/10/28

[730]  Requerente : Ordinance Co.,Ltd.

  Endereço : 4, 6F, 229, Dosan-daero, Gangnam-

-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174800

[220]  Data de pedido : 2020/10/28

[730]  Requerente : Ordinance Co.,Ltd.

  Endereço : 4, 6F, 229, Dosan-daero, Gangnam-

-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174869

[220]  Data de pedido : 2020/10/30

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial



N.º 14 — 7-4-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5079

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174870

[220]  Data de pedido : 2020/10/30

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174871

[220]  Data de pedido : 2020/10/30

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174872

[220]  Data de pedido : 2020/10/30

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174873

[220]  Data de pedido : 2020/10/30

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174874

[220]  Data de pedido : 2020/10/30
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[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174875

[220]  Data de pedido : 2020/10/30

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174876

[220]  Data de pedido : 2020/10/30

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174921

[220]  Data de pedido : 2020/11/03

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos descarregáveis; 

circuitos electrónicos, CD-ROMs, DVDs, fitas mag-

néticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos, 

cassetes e outros suportes de registo gravados com 

programas de jogos descarregáveis; programas de jo-

gos descarregáveis para máquinas de jogos de vídeo 

para uso comercial ou uso doméstico, ou para consolas 

de jogos portáteis incluindo jogos portáteis; suportes 

gravados com programas de jogos para máquinas de 

jogos de vídeo para uso comercial ou uso doméstico, 

ou para consolas de jogos portáteis incluindo jogos 

portáteis; programas de jogos para máquinas de jogos 

de vídeo de arcada; máquinas e aparelhos fotográficos; 

máquinas e aparelhos cinematográficos; máquinas e 

aparelhos ópticos; correias, estojos e capas para smart-

phones, telemóveis ou assistentes pessoais digitais; 

headsets audiovisuais para jogos de vídeo; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; programas de jogos 

descarregáveis para computador, telemóveis, smart-

phones ou assistentes pessoais digitais; suportes grava-

dos com programas de jogos para computadores, tele-

móveis, smartphones ou assistentes pessoais digitais; 

assistentes pessoais digitais sob a forma de relógios 

de pulso; smartphones; assistentes pessoais digitais e 

respetivas peças; programas de computador para orga-

nizar, preparar e realizar concursos e competições de 

desportos electrónicos; programas de computador para 

actividades de edição e edição eletrónica; programas 

de computador para a concepção e desenvolvimento 
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de programas de jogos; programas de computador para 

o fornecimento, aluguer ou consulta de publicações 

electrónicas; programas de computador; hardware e 

respectivas peças; outras máquinas electrónicas e res-

pectivas peças; sacos, capas e estojos concebidos para 

computadores e respectivos periféricos; tapetes de 

rato; cartões SIM; suportes de registo virgens; grandes 

dados (big data), registos de dados ou dados electróni-

cos para o aumento de vendas incluindo marketing e 

promoção; suportes gravados com grandes dados (big 

data), registos de dados ou dados electrónicos para o 

aumento de vendas incluindo marketing e promoção; 

circuitos eletrónicos e CD-ROM gravados com progra-

mas para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; 

metrónomos; circuitos eletrónicos e CD-ROM grava-

dos com programas de execução automática de instru-

mentos musicais electrónicos; instrumentos eléctricos 

e electrónicos para efeitos musicais; discos acústicos; 

circuitos electrónicos, CD-ROMs, DVDs, fitas mag-

néticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos, 

cassetes e outros suportes de registo gravados com 

música e som; ficheiros de música ou de áudio descar-

regáveis; ficheiros de imagem e vídeo descarregáveis; 

discos de vídeo, fitas de vídeo, CD-ROMs, DVDs e 

outros suportes de registo gravados com imagens ani-

madas, imagens fixas e filmes; filmes cinematográficos 

impressos; películas para diapositivos impressionados; 

molduras para filmes de diapositivos; publicações 

electrónicas descarregáveis sob a forma de revistas, 

jornais, periódicos, livros de revista, livros com pistas 

para jogos, séries de livros, jornais de banda desenha-

da, livros, cartões postais com imagens, partituras 

musicais impressas, cancioneiros [livros de canções], 

catálogos, horários impressos, cartas geográficas, di-

cionários, circulares ou panfletos [brochuras]; publica-

ções electrónicas descarregáveis com efeitos incluindo 

de voz, música, som, vídeo ou de vibrações; revistas 

descarregáveis por correio electrónico que prestam 

informações relativas a novos produtos, filmes, diver-

timento, restaurantes, salas de casamentos e outras 

informações; publicações electrónicas descarregáveis; 

publicações electrónicas on-line; música, som, imagens 

animadas e fixas descarregáveis; dados de publicações 

recitados ou textuais descarregáveis; suportes gravados 

com programas para máquinas e aparelhos de jogos; 

ímanes decorativos; CD-ROMs, DVDs e outros supor-

tes de dados pré-gravados; óculos 3D; óculos [óculos 

e óculos de protecção]; estojos para óculos; máquinas 

automáticas para a criação de selos fotográficos accio-

nadas por moedas; tubos de néon para sinalização.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174922

[220]  Data de pedido : 2020/11/03

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Pastas e outras matérias adesivas para 

papelaria ou para uso doméstico; máquinas para im-

primir endereços; fitas de tinta; máquinas automáticas 

de afixar os selos; agrafadores eléctricos de escritório; 

máquinas de escritório para fechar os envelopes; má-

quinas de obliteração de selos; instrumentos para de-

senho; máquinas de escrever; impressoras de cheques; 

mimeógrafos; duplicadores de relevos; cortadores de 

papel [artigo de escritório]; máquinas para franquiar; 

duplicadores rotativos; artigos para escritório (com 

excepção de móveis); apara-lápis eléctricos ou não-

-eléctricos; embalagens em papel para embalagem; 

sacos [bolsinhas] para embalagens [em matérias plás-

ticas]; papel e cartão; artigos de papelaria; maquetas 

de arquitectura; revistas [publicações]; jornais; peri-

ódicos; livros de revista; livros com pistas para jogos; 

séries de livros; jornais de banda desenhada; livros; 

cartões postais com imagens; partituras musicais im-

pressas; cancioneiros [livros de canções]; catálogos; 

calendários; horários impressos; cartas geográficas; 

dicionários; diários; circulares; folhetos; cartas de co-

lecção; publicações impressas; produtos de impressão, 

pinturas e obras de caligrafia; fotografias; suportes 

para fotografias; retratos; bases para secretárias; pas-

tas em matérias plásticas; cartazes; protecções para 

guardar cartões colecionáveis (artigos de papelaria); 

peças e acessórios para cartões colecionáveis (artigos 

de papelaria); bases para copos, em papel; figuras em 

papel maché; pinças metálicas para notas; anéis para 

charutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174924

[220]  Data de pedido : 2020/11/03

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION
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  Endereço : 2-13-3 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de jogos através de redes 

informáticas; fornecimento de música, som, imagens 

animadas e fixas, ou de filmes através de redes in-

formáticas; serviços de educação e de instrução nos 

domínios das artes, ofícios (artesanais), desporto e 

conhecimento geral; aprovação de exames de aptidão 

e emissão de certificações; preparação, direcção e 

organização de seminários; treino de animais; expo-

sições de plantas; fornecimento de jardins zoológicos, 

museus ou bibliotecas; exposições de animais; publi-

cações electrónicas sob a forma de revistas, jornais, 

periódicos, livros de revista, livros com pistas para 

jogos, séries de livros, jornais de banda desenhada, li-

vros, cartões postais com imagens, partituras musicais 

impressas, cancioneiros [livros de canções], catálogos, 

horários impressos, cartas geográficas, dicionários, 

circulares ou panfletos [brochuras]; publicações elec-

trónicas com efeitos incluindo de voz, música, som, 

vídeo ou de vibrações; fornecimento de revistas por 

correio electrónico relacionadas com novos produtos, 

filmes, divertimento, restaurantes, salas de casamentos 

e outras informações; prestação de publicações elec-

trónicas; aluguer de publicações electrónicas através 

de redes informáticas; bibliotecas de referência de lite-

ratura e registos documentais; serviços de aluguer de 

livros; fornecimento de dados de publicações recitados 

ou textuais; serviços de exposições de arte; jardins 

públicos; grutas abertas ao público; fornecimento de 

informações relativas a locais históricos ou de pontos 

turísticos de referência; preparação, edição e publi-

cação de revistas, livros de revista, livros e outras 

publicações incluindo publicações electrónicas; orga-

nização e planeamento de filmes, espectáculos, peças 

de teatro ou actuações musicais; exibição de filmes, 

produção de filmes cinematográficos ou distribuição 

de filmes cinematográficos; exibição de espetáculos 

ao vivo; encenação e apresentação de peças de teatro; 

apresentação de espectáculos de música; produção de 

programas de rádio e televisão; produção de vídeos 

nos domínios da educação, cultura, divertimento ou 

desporto (não sendo para filmes cinematográficos ou 

programas de televisão e não sendo para anúncios ou 

publicidade); direcção de programas de televisão; di-

recção e produção de programas de rádio ou televisão, 

filmes e peças de teatro através de equipamento áudio 

e vídeo; produção de gravações de som e vídeos de 

música; produção de som e música; fornecimento de 

informações relativas a rankings de popularidade de 

conteúdos de música, conteúdos de filmes, conteúdos 

de jogos e outros conteúdos de divertimento; selecção 

de música (serviços de entretenimento); fornecimento 

de letras de canções através de redes informáticas; for-

necimento de informações relacionadas com títulos de 

canções e artistas; operação de equipamentos de vídeo 

e de áudio para a produção de programas de rádio e de 

televisão, filmes e peças de teatro; organização, plane-

amento e direção de competições desportivas; organi-

zação, planeamento e direção de competições de des-

porto electrónico e competições de jogos; organização 

de eventos recreativos, excluindo filmes, espetáculos, 

peças de teatro, atuações musicais, desporto, corridas 

de cavalos, corridas de bicicletas, corridas de barcos e 

corridas de automóveis; organização, planeamento e 

direção de eventos ou competições relacionadas com 

romances, livros de banda desenhada, filmes ou outros 

trabalhos de vídeo, jogos, personagens e outros traba-

lhos; organização, planeamento e direção de eventos 

ou competições relacionadas com educação, cultura, 

divertimento ou desporto; organização, planeamento e 

direção de prémios relacionados com romances, livros 

de banda desenhada, filmes ou outros trabalhos de 

vídeo, jogos, personagens e outros trabalhos; organi-

zação, planeamento e direção de prémios relacionados 

com educação, cultura, divertimento ou desporto; or-

ganização, planeamento e direção de prémios; organi-

zação, planeamento e direção de programas televisivos 

de entrevistas, eventos de fotografia ou concursos de 

beleza; organização, planeamento e direção de even-

tos ou concursos relacionados com moda, culinária, 

alimentação, beleza, cabeleireiros, maquilhagem, di-

vertimento, celebridades ou viagens; planeamento e 

realização de corridas de cavalos; organização, planea-

mento e realização de corridas de bicicletas; organiza-

ção, planeamento e realização de corridas de barcos; 

organização, planeamento e realização de corridas de 

automóveis; disponibilização de estúdios de áudio ou 

vídeo; exploração de instalações desportivas; forneci-

mento de instalações de entretenimento para experi-

ências de realidade virtual; prestação de instalações 

de divertimento; fornecimento de instalações para 

filmes, espetáculos, peças de teatro, música ou for-

mação didáctica; serviços de agência de bilhetes para 

divertimento; organização e reserva de bilhetes para 

divertimento; informações sobre o estado de reserva 

[divertimento]; aluguer de máquinas e instrumentos 
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cinematográficos; aluguer de filmes cinematográficos; 

aluguer de instrumentos musicais; aluguer de discos, 

fitas magnéticas pré-gravadas de áudio ou gravações 

de áudio; aluguer de fitas magnéticas com registos de 

imagens ou gravações de vídeo; aluguer de negativos 

de filmes; aluguer de diapositivos; serviços de fotogra-

fia e filmagem; serviços de divertimento; reportagens 

fotográficas; reportagens de imagem e reportagens de 

vídeo; aluguer de cenários tais como cenários para 

espectáculos e acessórios de marcenaria, etc. e acessó-

rios de palco tais como mobiliário e ornamentos para 

uso pessoal etc., para a produção de programas de 

rádio e televisão, filmes e peças de teatro; digitaliza-

ção de fotografias analógicas; correcção, modificação, 

composição, reprodução e edição de imagens digitais, 

vídeos digitais, e processamento digital de imagens; 

correcção, modificação, composição, reprodução e 

edição de películas cinematográficas; serviços de In-

terpretação linguística e de tradução; organização de 

lotarias; exposições de materiais e propriedades cul-

turais; aluguer de discos ópticos e outros suportes de 

gravação contendo programas de jogos para máquinas 

de vídeo jogos domésticas; aluguer de outros brinque-

dos; aluguer de máquinas e aparelhos de jogo para 

parques de diversão; aluguer de slot machines [máqui-

nas de jogo a dinheiro]; aluguer de máquinas e apare-

lhos de jogos; serviços de informação, aconselhamento 

e consultadoria em relação a todos os serviços acima-

-mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174957

[220]  Data de pedido : 2020/11/03

[730]  Requerente : A.S. Watson TM Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos eléctricos; 

filmes impressos, discos laser, cassestes de áudio e / ou 

de vídeo, discos (registos sonoros); fitas e discos mag-

néticos, aparelhos de televisão; campainhas de porta 

eléctricas; temporizadores eléctricos (sem serem reló-

gios de parede e de mesa e relógios de pulso); sensores 

eléctricos de fumo; alarmes; aparelhos e instrumentos 

para gravação, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens, ou dados; conteúdos de mé-

dia gravados e descarregáveis, software informático, 

conteúdos de média de armazenamento ou gravação 

digital ou analógica em branco; baterias; carregadores 

de baterias; calculadoras; computadores; impressoras 

para uso em computadores; aparelhos de processamen-

to 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 su-

portes para telemóveis; auscultadores; almofadas para 

orelhas para auscultadores; auriculares; auriculares e 

microfones ou alto-falantes (alta-vozes) para uso com 

telemóveis; agendas electrónicas; dispositivos de me-

mória para computadores; software informático, des-

carregáveis; publicações electrónicas (descarregáveis); 

aplicações de software informático, descarregáveis; 

ícones expressivos (emoticons) descarregáveis para 

telemóveis; molduras para fotografias digitais; correias 

para telemóveis; suportes para telemóveis; coberturas 

para telefones inteligentes (smartphones); estojos para 

telefones inteligentes (smartphones); leitores multimé-

dia portáteis; ficheiros de imagens descarregáveis; grá-

ficos descarregáveis para telemóveis, ficheiros de mú-

sica descarregáveis; dispositivos de protecção pessoal 

contra acidentes; kits de mãos livres para telefones; 

partes e peças para os artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174959

[220]  Data de pedido : 2020/11/03

[730]  Requerente : A.S. Watson TM Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos eléctricos; 

filmes impressos, discos laser, cassestes de áudio e / ou 

de vídeo, discos (registos sonoros); fitas e discos mag-
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néticos, aparelhos de televisão; campainhas de porta 

eléctricas; temporizadores eléctricos (sem serem reló-

gios de parede e de mesa e relógios de pulso); sensores 

eléctricos de fumo; alarmes; aparelhos e instrumentos 

para gravação, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens, ou dados; conteúdos de mé-

dia gravados e descarregáveis, software informático, 

conteúdos de média de armazenamento ou gravação 

digital ou analógica em branco; baterias; carregadores 

de baterias; calculadoras; computadores; impressoras 

para uso em computadores; aparelhos de processamen-

to 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 su-

portes para telemóveis; auscultadores; almofadas para 

orelhas para auscultadores; auriculares; auriculares e 

microfones ou alto-falantes (alta-vozes) para uso com 

telemóveis; agendas electrónicas; dispositivos de me-

mória para computadores; software informático, des-

carregáveis; publicações electrónicas (descarregáveis); 

aplicações de software informático, descarregáveis; 

ícones expressivos (emoticons) descarregáveis para 

telemóveis; molduras para fotografias digitais; correias 

para telemóveis; suportes para telemóveis; coberturas 

para telefones inteligentes (smartphones); estojos para 

telefones inteligentes (smartphones); leitores multimé-

dia portáteis; ficheiros de imagens descarregáveis; grá-

ficos descarregáveis para telemóveis, ficheiros de mú-

sica descarregáveis; dispositivos de protecção pessoal 

contra acidentes; kits de mãos livres para telefones; 

partes e peças para os artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174961

[220]  Data de pedido : 2020/11/03

[730]  Requerente : A.S. Watson TM Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos eléctricos; 

filmes impressos, discos laser, cassestes de áudio e / ou 

de vídeo, discos (registos sonoros); fitas e discos mag-

néticos, aparelhos de televisão; campainhas de porta 

eléctricas; temporizadores eléctricos (sem serem reló-

gios de parede e de mesa e relógios de pulso); sensores 

eléctricos de fumo; alarmes; aparelhos e instrumentos 

para gravação, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens, ou dados; conteúdos de mé-

dia gravados e descarregáveis, software informático, 

conteúdos de média de armazenamento ou gravação 

digital ou analógica em branco; baterias; carregadores 

de baterias; calculadoras; computadores; impressoras 

para uso em computadores; aparelhos de processamen-

to 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 su-

portes para telemóveis; auscultadores; almofadas para 

orelhas para auscultadores; auriculares; auriculares e 

microfones ou alto-falantes (alta-vozes) para uso com 

telemóveis; agendas electrónicas; dispositivos de me-

mória para computadores; software informático, des-

carregáveis; publicações electrónicas (descarregáveis); 

aplicações de software informático, descarregáveis; 

ícones expressivos (emoticons) descarregáveis para 

telemóveis; molduras para fotografias digitais; correias 

para telemóveis; suportes para telemóveis; coberturas 

para telefones inteligentes (smartphones); estojos para 

telefones inteligentes (smartphones); leitores multimé-

dia portáteis; ficheiros de imagens descarregáveis; grá-

ficos descarregáveis para telemóveis, ficheiros de mú-

sica descarregáveis; dispositivos de protecção pessoal 

contra acidentes; kits de mãos livres para telefones; 

partes e peças para os artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174989

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.
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  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174990

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174991

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174992

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174993

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/174994

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174995

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174996

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174997

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174998

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174999

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175000

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175001

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175002

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175003

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175004

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175005

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175006

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : 

 SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

  Endereço : 08021 15

4

 Beethoven 15, Planta 4, E-08021, Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175322

[220]  Data de pedido : 2020/11/13

[730]  Requerente : 

 Raze Technology Limited

  Endereço : 33-35 18

A

 Unit A, 18/F, Genesis, 33-35 Wong Chuk Hang Road, 

Wong Chuk Hang, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 
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LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175330

[220]  Data de pedido : 2020/11/13

[730]  Requerente : 

 Raze Technology Limited

  Endereço : 33-35 18

A

 Unit A, 18/F, Genesis, 33-35 Wong Chuk Hang Road, 

Wong Chuk Hang, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175335

[220]  Data de pedido : 2020/11/13

[730]  Requerente : 

 Agricultural Products Company Limited

  Endereço : 1-15

8 16A

 Unit 16A, 8/F, Profit Industrial Building, 1-15 Kwai 

Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175339

[220]  Data de pedido : 2020/11/13

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de anúncios publicitários, ma-

rketing e publicidade; fornecimento de informações 

sobre produtos através de redes de telecomunicações 

para fins publicitários e de vendas; difusão de mate-

riais de anúncios publicitários, marketing e publicida-

de; fornecimento e aluguer de espaço publicitário; ser-

viços de publicidade e promoção e consultoria relacio-

nados com os mesmos; organização e direcção de 

eventos publicitários; direcção, preparação e organiza-

ção de feiras e feiras comerciais com fins comerciais e 

publicitários; serviços de marketing promocional utili-

zando meios audiovisuais; produção e distribuição de 

comerciais de rádio e televisão; publicidade em cine-

ma; fornecimento de assessoria em matéria de gestão 

comercial e marketing; gestão de contabilidade de 

vendas; fornecimento de informações e aconselhamento 



5090     14   2021  4  7 

comerciais para consumidores na escolha de produtos 

e serviços; obtenção de contractos de compra e venda 

de bens e serviços; serviços de análises e relatórios es-

tatísticos comerciais; gestão e processamento comer-

cial de trabalhos de escritório; serviços de reserva de 

empregos para artistas de espectáculos; serviços de re-

cuperação de informações comerciais; compilação e 

sistematização de informações em bases de dados; ser-

viços administrativos relacionados com desalfandega-

mento; serviços de secretariado e de escritório; servi-

ços de leilões com licitações e contra-licitações; gestão 

de centros de chamadas telefónicas para terceiros; alu-

guer de stands de vendas; organização de assinaturas 

de pacotes de multimédia; organização de assinaturas 

de canais de televisão para terceiros; organização de 

assinaturas de serviços de telecomunicações para ter-

ceiros; serviços de loja retalhista para sistemas de ci-

nema em casa; serviços de loja retalhista de aplicações 

de software para computador descarregáveis; serviços 

de loja retalhista de terminais “over the top” (OTT); 

serviços de loja retalhista de descodificadores “over 

the top” (OTT); serviços de loja retalhista de apare-

lhos para registo, transmissão, processamento e repro-

dução de som, imagens ou dados; serviços de loja reta-

lhista de software para transmissão e difusão de con-

teúdos de áudio, vídeo e multimédia; serviços de loja 

retalhista de CDs; serviços de loja retalhista de DVDs; 

serviços retalhistas em linha de música digital descar-

regável; serviços retalhistas em linha para tons de to-

que de chamada descarregáveis; serviços de loja reta-

lhista de ficheiros de música descarregáveis; serviços 

de loja retalhista de gravações de vídeo descarregáveis 

com música; serviços de loja retalhista de ficheiros 

multimédia descarregáveis; serviços de loja retalhista 

com gravações de vídeo não musicais pré-gravadas; 

serviços de loja retalhista de gravações de som e ima-

gem; serviços de loja retalhista de ficheiros de vídeo 

descarregáveis; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; promoção de vendas através de 

programas de fidelização de clientes; organização de 

programas de fidelização de clientes para fins comer-

ciais, promocionais ou publicitários; promoção de pro-

dutos e serviços de terceiros através de um sistema de 

cartão de recompensas de fidelidade; publicidade; pu-

blicidade em linha numa rede informática; processa-

mento administrativo de ordens de compra; gestão de 

bases de dados; serviços de marketing; análise de pre-

ços de custo em relação à logística; consultadoria co-

mercial relacionada com análise de cadeias logísticas e 

detecção de contrafacções; organização de eventos 

com fins comerciais, promocionais e publicitários; pro-

cessamento administrativo de serviços de entrega de 

mercadorias; inventário de mercadorias; pesquisas de 

consumo; serviços de agência de importação-exporta-

ção; leilões prestados na internet; serviços retalhistas e 

grossistas através de um centro comercial abrangente 

prestados através da Internet; fornecimento de infor-

mações sobre negócios comerciais e serviços de agên-

cia de informações comerciais através de redes infor-

máticas mundiais; serviços de intermediário de negó-

cios relacionados com encomendas postais através de 

telecomunicações; serviços de atendimento telefónico; 

organização de assinaturas de pacotes de meios de in-

formação para terceiros; fornecimento de informações 

ao consumidor relacionadas com produtos e serviços; 

administração de programas de prémios de incentivos 

para promover a venda de produtos e serviços de ter-

ceiros; serviços de contratação, recrutamento de pes-

soal, agências de emprego, ocupação de cargos e servi-

ços inerentes a redes de carreiras; fornecimento de in-

formações de emprego; promoção de produtos e servi-

ços de terceiros através da distribuição de cupões; ser-

viços de administração comercial relacionados com 

desalfandegamento; serviços de agência de compra re-

lacionados com bilhetes para terceiros; fornecimento 

de informações sobre comércio exterior; publicidade; 

serviços retalhistas fornecidos por lojas de conveniên-

cia; serviços retalhistas prestados por hipermercados; 

serviços retalhistas prestados por supermercados; ser-

viços de leilão; serviços de loja retalhista de frutos e 

legumes em conserva, secos e cozidos; serviços de loja 

retalhista de produtos transformados à base de cere-

ais; serviços de loja retalhista de bebidas de frutos e 

sumos de frutos; serviços de loja retalhista de confei-

taria; serviços de loja retalhista de alimentos à base de 

ovos processados; serviços de loja retalhista de ovos; 

serviços de loja retalhista de cereais polidos; serviços 

de loja retalhista de tofu; serviços de loja retalhista de 

bolos de arroz; serviços de loja retalhista de acompa-

nhamentos preparados consistindo principalmente de 

carne, peixe, aves ou legumes; serviços de loja retalhis-

ta de conservas de peixe e marisco; serviços de loja re-

talhista de forragens; serviços de loja retalhista de 

água potável; serviços de loja retalhista de molhos 

(condimentos); serviços de loja retalhista de farinha 

para alimentos; serviços de loja retalhista de açúcar 

para uso alimentar; serviços de loja retalhista de sal 

comestível; serviços de loja retalhista de óleos e gordu-

ras comestíveis; serviços de loja retalhista de carne; 

serviços de loja retalhista de fruta fresca; serviços de 
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loja retalhista de legumes frescos; serviços de loja re-

talhista de algas marinhas frescas; serviços de loja re-

talhista de produtos lácteos; serviços de loja retalhista 

de produtos à base de carne processada; serviços de 

loja retalhista de molho de soja e pasta de feijão de 

soja; serviços de loja retalhista de chá; serviços de loja 

retalhista de bebidas à base de chá; serviços de loja re-

talhista de produtos de legumes transformados; servi-

ços de loja retalhista de bebidas à base de sumos de le-

gumes; serviços de loja retalhista de refrigerantes; ser-

viços de loja retalhista de bebidas à base de café; ser-

viços de loja retalhista de produtos processados de al-

gas marinhas; serviços de loja retalhista de especiarias; 

serviços de loja retalhista de temperos químicos; servi-

ços de loja retalhista de móveis; serviços de loja reta-

lhista de sacos; serviços de loja retalhista de porta-mo-

edas; serviços de loja retalhista de vestuário; serviços 

de loja retalhista de calçado; serviços de loja retalhista 

de livros; serviços de loja retalhista de utensílios de 

limpeza e utensílios de lavagem não eléctricos; servi-

ços de loja retalhista de produtos farmacêuticos; servi-

ços de loja retalhista de brinquedos (artigos de brin-

car); serviços de loja retalhista de aparelhos e instru-

mentos áudio e de vídeo eléctricos; serviços de loja re-

talhista de biberões; serviços de loja retalhista de den-

tífricos; serviços de loja retalhista de papel higiénico; 

serviços de loja retalhista de cosméticos; serviços de 

loja retalhista de preparações de limpeza; serviços de 

loja retalhista de artigos de papelaria; serviços de loja 

retalhista de pratos; organização e gestão de progra-

mas de fidelização de clientes para fins comerciais, 

promocionais ou publicitários; marketing afiliado; ser-

viços de agência de compra de cupões descarregáveis 

para terceiros; serviços de agência de compra de 

cupões electrónicos para terceiros; serviços de agência 

de compra de cupões impressos para terceiros; coloca-

ção de pedidos de encomenda de produtos para tercei-

ros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/20  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0185857

[210]  N.º : N/175344

[220]  Data de pedido : 2020/11/13

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de anúncios publicitários, ma-

rketing e publicidade; fornecimento de informações 

sobre produtos através de redes de telecomunicações 

para fins publicitários e de vendas; difusão de mate-

riais de anúncios publicitários, marketing e publicida-

de; fornecimento e aluguer de espaço publicitário; ser-

viços de publicidade e promoção e consultoria relacio-

nados com os mesmos; organização e direcção de 

eventos publicitários; direcção, preparação e organiza-

ção de feiras e feiras comerciais com fins comerciais e 

publicitários; serviços de marketing promocional utili-

zando meios audiovisuais; produção e distribuição de 

comerciais de rádio e televisão; publicidade em cine-

ma; fornecimento de assessoria em matéria de gestão 

comercial e marketing; gestão de contabilidade de 

vendas; fornecimento de informações e aconselhamen-

to comerciais para consumidores na escolha de produ-

tos e serviços; obtenção de contractos de compra e 

venda de bens e serviços; serviços de análises e relató-

rios estatísticos comerciais; gestão e processamento 

comercial de trabalhos de escritório; serviços de reser-

va de empregos para artistas de espectáculos; serviços 

de recuperação de informações comerciais; compila-

ção e sistematização de informações em bases de da-

dos; serviços administrativos relacionados com desal-

fandegamento; serviços de secretariado e de escritório; 

serviços de leilões com licitações e contra-licitações; 

gestão de centros de chamadas telefónicas para tercei-

ros; aluguer de stands de vendas; organização de assi-

naturas de pacotes de multimédia; organização de as-

sinaturas de canais de televisão para terceiros; organi-

zação de assinaturas de serviços de telecomunicações 

para terceiros; serviços de loja retalhista para sistemas 

de cinema em casa; serviços de loja retalhista de apli-

cações de software para computador descarregáveis; 

serviços de loja retalhista de terminais “over the top” 

(OTT); serviços de loja retalhista de descodificadores 

“over the top” (OTT); serviços de loja retalhista de 

aparelhos para registo, transmissão, processamento e 

reprodução de som, imagens ou dados; serviços de loja 

retalhista de software para transmissão e difusão de 

conteúdos de áudio, vídeo e multimédia; serviços de 

loja retalhista de CDs; serviços de loja retalhista de 

DVDs; serviços retalhistas em linha de música digital 
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descarregável; serviços retalhistas em linha para tons 

de toque de chamada descarregáveis; serviços de loja 

retalhista de ficheiros de música descarregáveis; servi-

ços de loja retalhista de gravações de vídeo descarre-

gáveis com música; serviços de loja retalhista de fichei-

ros multimédia descarregáveis; serviços de loja reta-

lhista com gravações de vídeo não musicais pré-grava-

das; serviços de loja retalhista de gravações de som e 

imagem; serviços de loja retalhista de ficheiros de ví-

deo descarregáveis; administração de programas de fi-

delidade do consumidor; promoção de vendas através 

de programas de fidelização de clientes; organização 

de programas de fidelização de clientes para fins co-

merciais, promocionais ou publicitários; promoção de 

produtos e serviços de terceiros através de um sistema 

de cartão de recompensas de fidelidade; publicidade; 

publicidade em linha numa rede informática; proces-

samento administrativo de ordens de compra; gestão 

de bases de dados; serviços de marketing; análise de 

preços de custo em relação à logística; consultadoria 

comercial relacionada com análise de cadeias logísti-

cas e detecção de contrafacções; organização de even-

tos com fins comerciais, promocionais e publicitários; 

processamento administrativo de serviços de entrega 

de mercadorias; inventário de mercadorias; pesquisas 

de consumo; serviços de agência de importação-expor-

tação; leilões prestados na internet; serviços retalhis-

tas e grossistas através de um centro comercial abran-

gente prestados através da Internet; fornecimento de 

informações sobre negócios comerciais e serviços de 

agência de informações comerciais através de redes 

informáticas mundiais; serviços de intermediário de 

negócios relacionados com encomendas postais através 

de telecomunicações; serviços de atendimento telefó-

nico; organização de assinaturas de pacotes de meios 

de informação para terceiros; fornecimento de infor-

mações ao consumidor relacionadas com produtos e 

serviços; administração de programas de prémios de 

incentivos para promover a venda de produtos e servi-

ços de terceiros; serviços de contratação, recrutamento 

de pessoal, agências de emprego, ocupação de cargos e 

serviços inerentes a redes de carreiras; fornecimento 

de informações de emprego; promoção de produtos e 

serviços de terceiros através da distribuição de cupões; 

serviços de administração comercial relacionados com 

desalfandegamento; serviços de agência de compra re-

lacionados com bilhetes para terceiros; fornecimento 

de informações sobre comércio exterior; publicidade; 

serviços retalhistas fornecidos por lojas de conveniên-

cia; serviços retalhistas prestados por hipermercados; 

serviços retalhistas prestados por supermercados; ser-

viços de leilão; serviços de loja retalhista de frutos e 

legumes em conserva, secos e cozidos; serviços de loja 

retalhista de produtos transformados à base de cere-

ais; serviços de loja retalhista de bebidas de frutos e 

sumos de frutos; serviços de loja retalhista de confei-

taria; serviços de loja retalhista de alimentos à base de 

ovos processados; serviços de loja retalhista de ovos; 

serviços de loja retalhista de cereais polidos; serviços 

de loja retalhista de tofu; serviços de loja retalhista de 

bolos de arroz; serviços de loja retalhista de acompa-

nhamentos preparados consistindo principalmente de 

carne, peixe, aves ou legumes; serviços de loja retalhis-

ta de conservas de peixe e marisco; serviços de loja re-

talhista de forragens; serviços de loja retalhista de 

água potável; serviços de loja retalhista de molhos 

(condimentos); serviços de loja retalhista de farinha 

para alimentos; serviços de loja retalhista de açúcar 

para uso alimentar; serviços de loja retalhista de sal 

comestível; serviços de loja retalhista de óleos e gordu-

ras comestíveis; serviços de loja retalhista de carne; 

serviços de loja retalhista de fruta fresca; serviços de 

loja retalhista de legumes frescos; serviços de loja re-

talhista de algas marinhas frescas; serviços de loja re-

talhista de produtos lácteos; serviços de loja retalhista 

de produtos à base de carne processada; serviços de 

loja retalhista de molho de soja e pasta de feijão de 

soja; serviços de loja retalhista de chá; serviços de loja 

retalhista de bebidas à base de chá; serviços de loja re-

talhista de produtos de legumes transformados; servi-

ços de loja retalhista de bebidas à base de sumos de le-

gumes; serviços de loja retalhista de refrigerantes; ser-

viços de loja retalhista de bebidas à base de café; ser-

viços de loja retalhista de produtos processados de al-

gas marinhas; serviços de loja retalhista de especiarias; 

serviços de loja retalhista de temperos químicos; servi-

ços de loja retalhista de móveis; serviços de loja reta-

lhista de sacos; serviços de loja retalhista de porta-mo-

edas; serviços de loja retalhista de vestuário; serviços 

de loja retalhista de calçado; serviços de loja retalhista 

de livros; serviços de loja retalhista de utensílios de 

limpeza e utensílios de lavagem não eléctricos; servi-

ços de loja retalhista de produtos farmacêuticos; servi-

ços de loja retalhista de brinquedos (artigos de brin-

car); serviços de loja retalhista de aparelhos e instru-

mentos áudio e de vídeo eléctricos; serviços de loja re-

talhista de biberões; serviços de loja retalhista de den-

tífricos; serviços de loja retalhista de papel higiénico; 

serviços de loja retalhista de cosméticos; serviços de 

loja retalhista de preparações de limpeza; serviços de 
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loja retalhista de artigos de papelaria; serviços de loja 

retalhista de pratos; organização e gestão de progra-

mas de fidelização de clientes para fins comerciais, 

promocionais ou publicitários; marketing afiliado; ser-

viços de agência de compra de cupões descarregáveis 

para terceiros; serviços de agência de compra de 

cupões electrónicos para terceiros; serviços de agência 

de compra de cupões impressos para terceiros; coloca-

ção de pedidos de encomenda de produtos para tercei-

ros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/07  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0177237

[210]  N.º : N/175349

[220]  Data de pedido : 2020/11/13

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de anúncios publicitários, ma-

rketing e publicidade; fornecimento de informações 

sobre produtos através de redes de telecomunicações 

para fins publicitários e de vendas; difusão de mate-

riais de anúncios publicitários, marketing e publicida-

de; fornecimento e aluguer de espaço publicitário; ser-

viços de publicidade e promoção e consultoria relacio-

nados com os mesmos; organização e direcção de 

eventos publicitários; direcção, preparação e organiza-

ção de feiras e feiras comerciais com fins comerciais e 

publicitários; serviços de marketing promocional utili-

zando meios audiovisuais; produção e distribuição de 

comerciais de rádio e televisão; publicidade em cine-

ma; fornecimento de assessoria em matéria de gestão 

comercial e marketing; gestão de contabilidade de 

vendas; fornecimento de informações e aconselhamen-

to comerciais para consumidores na escolha de produ-

tos e serviços; obtenção de contractos de compra e 

venda de bens e serviços; serviços de análises e relató-

rios estatísticos comerciais; gestão e processamento 

comercial de trabalhos de escritório; serviços de reser-

va de empregos para artistas de espectáculos; serviços 

de recuperação de informações comerciais; compila-

ção e sistematização de informações em bases de da-

dos; serviços administrativos relacionados com desal-

fandegamento; serviços de secretariado e de escritório; 

serviços de leilões com licitações e contra-licitações; 

gestão de centros de chamadas telefónicas para tercei-

ros; aluguer de stands de vendas; organização de assi-

naturas de pacotes de multimédia; organização de as-

sinaturas de canais de televisão para terceiros; organi-

zação de assinaturas de serviços de telecomunicações 

para terceiros; serviços de loja retalhista para sistemas 

de cinema em casa; serviços de loja retalhista de apli-

cações de software para computador descarregáveis; 

serviços de loja retalhista de terminais “over the top” 

(OTT); serviços de loja retalhista de descodificadores 

“over the top” (OTT); serviços de loja retalhista de 

aparelhos para registo, transmissão, processamento e 

reprodução de som, imagens ou dados; serviços de loja 

retalhista de software para transmissão e difusão de 

conteúdos de áudio, vídeo e multimédia; serviços de 

loja retalhista de CDs; serviços de loja retalhista de 

DVDs; serviços retalhistas em linha de música digital 

descarregável; serviços retalhistas em linha para tons 

de toque de chamada descarregáveis; serviços de loja 

retalhista de ficheiros de música descarregáveis; servi-

ços de loja retalhista de gravações de vídeo descarre-

gáveis com música; serviços de loja retalhista de fichei-

ros multimédia descarregáveis; serviços de loja reta-

lhista com gravações de vídeo não musicais pré-grava-

das; serviços de loja retalhista de gravações de som e 

imagem; serviços de loja retalhista de ficheiros de ví-

deo descarregáveis; administração de programas de fi-

delidade do consumidor; promoção de vendas através 

de programas de fidelização de clientes; organização 

de programas de fidelização de clientes para fins co-

merciais, promocionais ou publicitários; promoção de 

produtos e serviços de terceiros através de um sistema 

de cartão de recompensas de fidelidade; publicidade; 

publicidade em linha numa rede informática; proces-

samento administrativo de ordens de compra; gestão 

de bases de dados; serviços de marketing; análise de 

preços de custo em relação à logística; consultadoria 

comercial relacionada com análise de cadeias logísti-

cas e detecção de contrafacções; organização de even-

tos com fins comerciais, promocionais e publicitários; 

processamento administrativo de serviços de entrega 

de mercadorias; inventário de mercadorias; pesquisas 

de consumo; serviços de agência de importação-expor-

tação; leilões prestados na internet; serviços retalhis-

tas e grossistas através de um centro comercial abran-

gente prestados através da Internet; fornecimento de 

informações sobre negócios comerciais e serviços de 

agência de informações comerciais através de redes 
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informáticas mundiais; serviços de intermediário de 

negócios relacionados com encomendas postais através 

de telecomunicações; serviços de atendimento telefó-

nico; organização de assinaturas de pacotes de meios 

de informação para terceiros; fornecimento de infor-

mações ao consumidor relacionadas com produtos e 

serviços; administração de programas de prémios de 

incentivos para promover a venda de produtos e servi-

ços de terceiros; serviços de contratação, recrutamento 

de pessoal, agências de emprego, ocupação de cargos e 

serviços inerentes a redes de carreiras; fornecimento 

de informações de emprego; promoção de produtos e 

serviços de terceiros através da distribuição de cupões; 

serviços de administração comercial relacionados com 

desalfandegamento; serviços de agência de compra re-

lacionados com bilhetes para terceiros; fornecimento 

de informações sobre comércio exterior; publicidade; 

serviços retalhistas fornecidos por lojas de conveniên-

cia; serviços retalhistas prestados por hipermercados; 

serviços retalhistas prestados por supermercados; ser-

viços de leilão; serviços de loja retalhista de frutos e 

legumes em conserva, secos e cozidos; serviços de loja 

retalhista de produtos transformados à base de cere-

ais; serviços de loja retalhista de bebidas de frutos e 

sumos de frutos; serviços de loja retalhista de confei-

taria; serviços de loja retalhista de alimentos à base de 

ovos processados; serviços de loja retalhista de ovos; 

serviços de loja retalhista de cereais polidos; serviços 

de loja retalhista de tofu; serviços de loja retalhista de 

bolos de arroz; serviços de loja retalhista de acompa-

nhamentos preparados consistindo principalmente de 

carne, peixe, aves ou legumes; serviços de loja retalhis-

ta de conservas de peixe e marisco; serviços de loja re-

talhista de forragens; serviços de loja retalhista de 

água potável; serviços de loja retalhista de molhos 

(condimentos); serviços de loja retalhista de farinha 

para alimentos; serviços de loja retalhista de açúcar 

para uso alimentar; serviços de loja retalhista de sal 

comestível; serviços de loja retalhista de óleos e gordu-

ras comestíveis; serviços de loja retalhista de carne; 

serviços de loja retalhista de fruta fresca; serviços de 

loja retalhista de legumes frescos; serviços de loja re-

talhista de algas marinhas frescas; serviços de loja re-

talhista de produtos lácteos; serviços de loja retalhista 

de produtos à base de carne processada; serviços de 

loja retalhista de molho de soja e pasta de feijão de 

soja; serviços de loja retalhista de chá; serviços de loja 

retalhista de bebidas à base de chá; serviços de loja re-

talhista de produtos de legumes transformados; servi-

ços de loja retalhista de bebidas à base de sumos de le-

gumes; serviços de loja retalhista de refrigerantes; ser-

viços de loja retalhista de bebidas à base de café; ser-

viços de loja retalhista de produtos processados de al-

gas marinhas; serviços de loja retalhista de especiarias; 

serviços de loja retalhista de temperos químicos; servi-

ços de loja retalhista de móveis; serviços de loja reta-

lhista de sacos; serviços de loja retalhista de porta-mo-

edas; serviços de loja retalhista de vestuário; serviços 

de loja retalhista de calçado; serviços de loja retalhista 

de livros; serviços de loja retalhista de utensílios de 

limpeza e utensílios de lavagem não eléctricos; servi-

ços de loja retalhista de produtos farmacêuticos; servi-

ços de loja retalhista de brinquedos (artigos de brin-

car); serviços de loja retalhista de aparelhos e instru-

mentos áudio e de vídeo eléctricos; serviços de loja re-

talhista de biberões; serviços de loja retalhista de den-

tífricos; serviços de loja retalhista de papel higiénico; 

serviços de loja retalhista de cosméticos; serviços de 

loja retalhista de preparações de limpeza; serviços de 

loja retalhista de artigos de papelaria; serviços de loja 

retalhista de pratos; organização e gestão de progra-

mas de fidelização de clientes para fins comerciais, 

promocionais ou publicitários; marketing afiliado; ser-

viços de agência de compra de cupões descarregáveis 

para terceiros; serviços de agência de compra de 

cupões electrónicos para terceiros; serviços de agência 

de compra de cupões impressos para terceiros; coloca-

ção de pedidos de encomenda de produtos para tercei-

ros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/07  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0177242

[210]  N.º : N/175418

[220]  Data de pedido : 2020/11/17

[730]  Requerente : Young Poong Co., Ltd.

  Endereço : 64, Seongseogongdanbuk-ro, Dal-

seo-gu, Daegu, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[

]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175419

[220]  Data de pedido : 2020/11/17

[730]  Requerente : Young Poong Co., Ltd.

  Endereço : 64, Seongseogongdanbuk-ro, Dal-

seo-gu, Daegu, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[

]

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175422

[220]  Data de pedido : 2020/11/17

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Son-

gpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão de informações via ser-

viços de redes sociais; fornecimento de acesso a pla-

taformas na internet, bem como na internet móvel; 

fornecimento de acesso de telecomunicações a filmes e 

programas de televisão fornecidos através de um servi-

ço de vídeo a pedido; transmissão electrónica de filmes 

e ficheiros multimédia através de redes informáticas e 

de comunicações; transmissão de programas de publi-

cidade e comunicações publicitárias nos meios de co-

municação através de redes de comunicações digitais; 

serviços de transmissão de vídeo a pedido; serviços 

de transmissão contínua de multimédia digital; trans-

missão de texto, fotos e vídeos por meio de aplicações 

para telefones inteligentes; transmissão e transmissão 

contínua electrónica de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, de áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 
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mundial; transmissão contínua de dados; fornecimento 

de acesso electrónico a dispositivos de transmissão 

contínua para multimédia digital; transmissão contí-

nua de conteúdos de multimédia digital para terceiros; 

serviços de transmissão contínua de vídeo, áudio e 

televisão; fornecimento de serviços de transmissão 

contínua de filmes, música, vídeo, jogos e conteúdos 

multimédia; serviços de transmissão contínua digital 

com jogos electrónicos; serviços de telecomunicações 

fornecidos através de plataformas e portais na inter-

net e outros meios de comunicação; fornecimento de 

acesso a plataformas e portais na internet; serviços de 

transmissão de televisão de vídeo a pedido; serviços de 

telecomunicações de voz sobre protocolo de internet 

(VoIP); operação de redes de telecomunicações em 

banda larga; operação de redes locais; telecomunica-

ções por rádio; fornecimento de informações relacio-

nadas com comunicações nos meios de comunicação; 

serviços de comunicações de redes de valor acrescen-

tado; fornecimento de acesso de telecomunicações a 

conteúdos de vídeo e áudio; serviços de comunicação 

de vídeo; serviços de comunicação em linha; assesso-

ria em relação à comunicação na internet em linha; in-

formações sobre comunicações pela internet em linha; 

consultoria em comunicação na internet em linha; ope-

ração de redes de telecomunicações; fornecimento de 

acesso a conteúdos multimédia em linha; fornecimento 

de acesso de utilizador a plataformas na internet re-

lacionadas com comunicações móveis; transmissão de 

vídeo através de telemóvel e da internet; transmissão 

de informações para fins comerciais; serviços de co-

municação educacional de imagem por meio de com-

putadores; transmissão de vídeos em linha; serviços de 

transmissão contínua de vídeo através da internet; for-

necimento de acesso de telecomunicações a conteúdos 

de vídeo fornecidos através da internet; transmissão 

de informações em redes nacionais e internacionais; 

transmissão de vídeo através de telefones móveis e dis-

positivos móveis; fornecimento de salas de conversa na 

internet para serviços de redes sociais (SNS) com base 

na localização; emissão e transmissão de programas de 

televisão; difusão e transmissão de programas de tele-

visão pague para ver; serviços de difusão e comunica-

ção interactivos; difusão de filmes cinematográficos e 

filmes de televisão; difusão de filmes ou programas de 

televisão, incluindo na internet, em redes de comuni-

cações móveis e noutros meios de comunicação; difu-

são de programas de televisão, filmes cinematográficos 

e outros conteúdos audiovisuais e multimédia através 

de protocolos da internet e redes de comunicação; di-

fusão de programas de televendas; serviços de difusão 

de rádio e televisão; difusão de conteúdos audiovisuais 

e multimédia através da internet; radiodifusão educa-

cional; serviços de difusão pela internet; transmissão 

electrónica de encomendas; fornecimento de acesso 

a plataformas de comércio electrónico na Internet; 

fornecimento de serviços de telecomunicações para 

plataformas de comércio electrónico na Internet e ou-

tros suportes electrónicos; transmissão de dados / som 

e imagens para serviços de redes sociais (SNS); forne-

cimento de acesso a bases de dados para serviços de 

redes sociais (SNS); transmissão de ficheiros digitais 

para serviços de informações de compras; transmissão 

de ficheiros digitais de facturamento para conteúdos 

em linha; serviços de boletins electrónicos para ser-

viços de redes sociais com base na localização (SNS) 

(serviços de telecomunicações); envio de mensagens 

electrónicas para serviços de redes sociais com base na 

localização (SNS); fornecimento de acesso a canais de 

comunicação para compras na Internet; fornecimento 

de acesso a plataformas de Internet móvel; forneci-

mento de acesso em linha a serviços financeiros; trans-

missão electrónica de dados de cartão de crédito e de 

pagamento de contas em linha através da Internet; 

transmissão e recepção de informações no domínio do 

financiamento a partir de uma base de dados informá-

ticos ou através da Internet; fornecimento de acesso 

a bases de dados para serviços de informações de 

compras; fornecimento de acesso a aplicações através 

da Internet; transmissão de mensagens / dados / con-

teúdos através da Internet; serviços de comunicação 

telefónica fornecidos para centros de atendimento te-

lefónico; fornecimento de canais de telecomunicações 

para serviços de televendas; serviços de envio de men-

sagens; transmissão electrónica de correio e mensa-

gens; fornecimento de acesso a uma rede informática 

mundial através de dispositivos móveis; transmissão de 

vídeo e texto por meio de aplicações para dispositivos 

móveis; serviços de telecomunicações; transmissão, 

difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e 

animadas, texto e dados; emissão de televisão digital 

por satélite; transmissão de internet sem fio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175515

[220]  Data de pedido : 2020/11/18

[730]  Requerente : Genzyme Corporation
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  Endereço : 50 Binney Street, Cambridge, MA 

02142, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para a 

prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares e 

doenças do sistema nervoso central; preparações far-

macêuticas para o tratamento de cancro, trombose, e 

doenças respiratórias; preparações farmacêuticas para 

o tratamento de distúrbios raros do sangue; prepara-

ções farmacêuticas para a prevençao e tratamento de 

doenças infecciosas, nomeadamente, infecções virais e 

bacterianas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/05/20  Estados Unidos 

da América N.º 88/925,285

[210]  N.º : N/175560

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : Spindrift Beverage Co., Inc.

  Endereço : 55 Chapel St, Ste 401, Newton, Massa-

chusetts 02458, Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para o fabrico de bebidas, no-

meadamente bebidas destiladas para fabricar bebidas 

alcoólicas, sem ser cerveja; bebida alcoólica produzida 

a partir de uma base de malte fermentado com sabores 

naturais; refrigerantes de malte; bebidas alcoólicas, 

nomeadamente, bebidas espirituosas destiladas; bebi-

das alcoólicas, nomeadamente, bebidas de malte aro-

matizadas sob a forma de águas gaseificada alcoólicas; 

águas gaseificada com álcool [hard seltzer]; limonada 

com álcool [hard lemonade]; bebidas alcoólicas, no-

meadamente, refrigerantes de malte; digestivos; ape-

ritivos e licores; vinhos e vinhos espumantes; bebidas 

alcoólicas à base de chá; bebidas alcoólicas à base de 

café; bebidas alcoólicas de fruta; bebidas alcoólicas 

contendo frutas; bebidas energéticas com álcool; sidra 

de maçã com álcool; licor; mistura de bebidas alcoóli-

cas, excepto cerveja; bebidas alcoólicas pré-misturadas 

sem ser à base de cerveja; bebidas alcoólicas gaseifi-

cadas, excepto cerveja; uísque; rum; gin; conhaque, 

vodka; aguardente; champanhe.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/27  Estados Unidos 

da América N.º 90/280,430

[210]  N.º : N/175561

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : Spindrift Beverage Co., Inc.

  Endereço : 55 Chapel St, Ste 401, Newton, Massa-

chusetts 02458, Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Água com gás; água com gás aromati-

zada; águas gaseificadas; água gaseificada aromatizada; 

água de seltzer; água de seltz com sabor; refrigerantes, 

nomeadamente sodas e sodas com gás; limonada; su-

mos de fruta; cerveja de gengibre [ginger ale]; águas 

gasosas [águas de soda]; águas gasosas [águas de soda] 

aromatizadas; bebidas à base de frutas; refrigerantes e 

refrigerantes com gás enriquecidos com sumo de fru-

tas frescas, vitaminas, minerais, nutrientes, aminoáci-

dos, ervas, água gasosas, águas gasosas [águas de soda] 

e água de seltzer; bebidas não alcoólicas, nomeada-

mente, bebidas não alcoólicas à base de sumos de fru-

ta; preparações para fabricar bebidas, nomeadamente 

bebidas de fruta; bebidas à base de água, nomeada-

mente, água potável, água mineral; água aromatizada 

não gaseificada; cerveja de gengibre [ginger ale]; água 

engarrafada não gaseificada; bebidas, nomeadamente 

sumos de vegetais e sumos de fruta e de vegetais; xa-

ropes para o fabrico de bebidas; bebidas energéticas; 

bebidas desportivas, bebidas de recuperação sendo be-

bidas desportivas; bebidas de frutos [smoothies]; mis-

turas para bebidas não alcoólicas, nomeadamente pós 

e preparações cristalizadas para fazer bebidas despor-

tivas enriquecidas com vitaminas, excluindo misturas 

para chás e não para fins medicinais; cervejas; cerveja, 

cerveja lager, cerveja porter, cerveja stout, cerveja com 

limonada; refrigerantes à base de cerveja; cerveja pre-

ta; bebida alcoólica à base de malte fermentada sob 

a forma de cerveja; cervejas aromatizadas; cerveja de 

malte; licor de malte; sidra doce.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2020/10/27  Estados Unidos 

da América N.º 90280430

[210]  N.º : N/175562

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : Spindrift Beverage Co., Inc.

  Endereço : 55 Chapel St, Ste 401, Newton, Massa-

chusetts 02458, Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente, chapéus, 

camisas, tops de lã, casacos de lã, coletes de lã, swe-

atshirts de lã com capuz, sweatshirts com capuz, cole-

te, casacos, bandanas, calças.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/27  Estados Unidos 

da América N.º 90280430

[210]  N.º : N/175563

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : Spindrift Beverage Co., Inc.

  Endereço : 55 Chapel St, Ste 401, Newton, Massa-

chusetts 02458, Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Suportes para bebidas feitos de espu-

ma; chávenas; geleiras portáteis não eléctricas; cane-

cas; garrafas de água vendidas vazias; abre-garrafas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/27  Estados Unidos 

da América N.º 90280430

[210]  N.º : N/175572

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : YIDAN PRIZE FOUNDATION 

LIMITED

  Endereço : Level 18, 8 Wyndham Street, Central, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; direção de negócios co-

merciais; administração de empresas; funções admi-

nistrativas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175573

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : YIDAN PRIZE FOUNDATION 

LIMITED

  Endereço : Level 18, 8 Wyndham Street, Central, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175574

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : YIDAN PRIZE FOUNDATION 

LIMITED

  Endereço : Level 18, 8 Wyndham Street, Central, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; serviços de pres-

tação de formação; serviços de entretenimento; activi-

dades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175575

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : YIDAN PRIZE FOUNDATION 

LIMITED

  Endereço : Level 18, 8 Wyndham Street, Central, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : Publicidade; direção de negócios co-

merciais; administração de empresas; funções admi-

nistrativas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175576

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : YIDAN PRIZE FOUNDATION 

LIMITED

  Endereço : Level 18, 8 Wyndham Street, Central, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175577

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : YIDAN PRIZE FOUNDATION 

LIMITED

  Endereço : Level 18, 8 Wyndham Street, Central, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; serviços de pres-

tação de formação; serviços de entretenimento; activi-

dades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175578

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : YIDAN PRIZE FOUNDATION 

LIMITED

  Endereço : Level 18, 8 Wyndham Street, Central, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; direção de negócios co-

merciais; administração de empresas; funções admi-

nistrativas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175579

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : YIDAN PRIZE FOUNDATION 

LIMITED

  Endereço : Level 18, 8 Wyndham Street, Central, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175580

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : YIDAN PRIZE FOUNDATION 

LIMITED

  Endereço : Level 18, 8 Wyndham Street, Central, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; serviços de pres-

tação de formação; serviços de entretenimento; activi-

dades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175581

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : YIDAN PRIZE FOUNDATION 

LIMITED

  Endereço : Level 18, 8 Wyndham Street, Central, 

Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; direção de negócios co-

merciais; administração de empresas; funções admi-

nistrativas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175582

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : YIDAN PRIZE FOUNDATION 

LIMITED

  Endereço : Level 18, 8 Wyndham Street, Central, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175583

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : YIDAN PRIZE FOUNDATION 

LIMITED

  Endereço : Level 18, 8 Wyndham Street, Central, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; serviços de pres-

tação de formação; serviços de entretenimento; activi-

dades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175588

[220]  Data de pedido : 2020/11/20

[730]  Requerente : 

 CHAN KA YAN

  Endereço : 7 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : -072C (Pantone), -1, 

2018C 2, 1495C (Pantone), -11-0601 TCX (Pantone), 

-6C (Pantone), -485C (Pantone)

[210]  N.º : N/175710

[220]  Data de pedido : 2020/11/24

[730]  Requerente : Thomson & Scott Limited

  Endereço : 23 Exmouth Market, London EC1R 

4QL, Reino Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Vinhos não alcoólicos; vinhos espu-

mantes não alcoólicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175712

[220]  Data de pedido : 2020/11/24

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne; peixe; aves e caça; extractos de 

carne; frutos e legumes em secos e cozinhados; bata-

tas fritas (potato chips); batatas fritas (potato crisps); 

flocos de batata; aperitivos feitos de batata; aperitivos 

doces feitos de milho; gelatinas; geleias; compotas; 

ovos; leite e lacticínios; iogurte; óleos e gorduras co-

mestíveis; sopas; preparados para fazer sopas; caldos; 

concentrados de caldos; caldo de carne; concentrados 

de caldos de carne; sopas instantâneas; sopas de mas-

sa; sopas de massa instantâneas; misturas secas para 

sopas; sopas de massa consistindo principalmente em 
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massas secas e misturas para sopas vendidas num reci-

piente descartável; algas comestíveis; produtos de car-

ne processados e em conserva; marisco processados e 

em conserva.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/175817

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de encomen-

das; fornecimento de acesso a plataformas de comér-

cio electrónico na Internet; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para plataformas de comércio 

electrónico na Internet e outros meios electrónicos; 

transmissão de dados, som e imagens para serviços de 

redes sociais (SNS); fornecimento de acesso a bases 

de dados para serviços de redes sociais (SNS); trans-

missão de ficheiros digitais para serviços de informa-

ções de compras; transmissão de ficheiros digitais de 

facturamento para conteúdos em linha; serviços de 

boletins electrónicos para serviços de redes sociais 

com base na localização (SNS) (serviços de telecomu-

nicações); envio de mensagens electrónicas para ser-

viços de redes sociais com base na localização (SNS); 

fornecimento de acesso a canais de comunicação para 

compras na Internet; fornecimento de acesso a plata-

formas de Internet móvel; fornecimento de acesso em 

linha a serviços financeiros; transmissão electrónica 

de dados de cartão de crédito e de pagamento de conta 

em linha através da Internet; transmissão e recepção 

de informações no domínio do financiamento a partir 

de uma base de dados informáticos ou através da In-

ternet; fornecimento de acesso a bases de dados para 

serviços de informações de compras; serviços de bo-

letins electrónicos para serviços de informações sobre 

compras (serviços de telecomunicações); fornecimento 

de acesso a aplicações através da Internet; transmissão 

de mensagens, dados, conteúdos através da Internet; 

serviços de comunicação telefónica fornecidos para 

centros de chamadas; fornecimento de canais de tele-

comunicações para serviços de televendas; serviços de 

envio de mensagens; transmissão electrónica de cor-

reio e mensagens; fornecimento de acesso a uma rede 

informática mundial através de dispositivos móveis; 

transmissão de vídeo e texto por meio de aplicações 

de dispositivos móveis; serviços de telecomunicações; 

transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, ima-

gens fixas e em movimento, texto e dados; emissão de 

televisão digital por satélite; transmissão de internet 

sem fios; transmissão de informações por serviços de 

redes sociais; fornecimento de acesso a plataformas na 

Internet, bem como na Internet móvel; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a filmes e programas 

de televisão fornecidos através de um serviço de vídeo 

a pedido; transmissão electrónica de filmes e ficheiros 

multimédia através de redes informáticas e de comu-

nicações; transmissão de programas de publicidade e 

comunicações publicitárias nos meios de comunicação 

através de redes de comunicações digitais; serviços de 

transmissão de vídeo a pedido; serviços de transmis-

são contínua de multimédia digital; transmissão de 

texto, fotos e vídeos por meio de aplicações para tele-

fones inteligentes; transmissão electrónica e de trans-

missão contínua de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; serviços de transmissão contínua de dados; 

fornecimento de acesso electrónico a dispositivos de 

transmissão contínua para multimédia digital; serviços 

de transmissão contínua de conteúdos de multimédia 

digital para terceiros; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; fornecimento de serviços 

de transmissão contínua de filmes, música, vídeo, jo-

gos e conteúdos multimédia; serviços de transmissão 

contínua digital com jogos electrónicos; serviços de 

telecomunicações fornecidos através de plataformas 

e portais na Internet e outros meios de comunicação; 

fornecimento de acesso a plataformas e portais na In-

ternet; serviços de transmissão de televisão de vídeos 

a pedido; serviços de telecomunicações de voz sobre 

protocolo de Internet (VoIP); operação de redes de 

telecomunicações em banda larga; operação de re-

des locais; telecomunicações por rádio; fornecimento 

de informações relacionadas com comunicações nos 

meios de comunicação; serviços de comunicações de 
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redes de valor acrescentado; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a conteúdos de vídeo e áudio; 

serviços de comunicação de vídeo; serviços de comuni-

cação em linha; assessoria em relação à comunicação 

na Internet em linha; informações sobre comunicação 

na Internet em linha; consultoria em comunicação na 

Internet em linha; operação de redes de telecomunica-

ções; fornecimento de acesso a conteúdos multimédia 

em linha; fornecimento de acesso de utilizador a pla-

taformas na Internet relacionadas com comunicações 

móveis; transmissão de vídeo através do telemóvel e da 

Internet; transmissão de informações para fins comer-

ciais; serviços de comunicação educacional de imagem 

por meio de computadores; transmissão de vídeos 

em linha; serviços de transmissão contínua de vídeo 

através da Internet; fornecimento de acesso de teleco-

municações a conteúdos de vídeo fornecidos através 

da Internet; transmissão de informações em redes na-

cionais e internacionais; transmissão de vídeo através 

de telefones móveis e dispositivos móveis; fornecimen-

to de salas de conversa na Internet para serviços de 

redes sociais baseados na localização (SNS); emissão 

e transmissão de programas de televisão; difusão e 

transmissão de programas de televisão pagar-para-ver; 

serviços de difusão e comunicação interactivos; difu-

são de filmes e programas de televisão; difusão de fil-

mes ou programas de televisão, incluindo na Internet, 

em redes de comunicações móveis e noutros meios de 

comunicação; difusão de programas de televisão, fil-

mes cinematográficos e outros conteúdos audiovisuais 

e multimédia através de protocolos da Internet e redes 

de comunicação; difusão de programas de televendas; 

serviços de difusão de rádio e televisão; difusão de 

conteúdos audiovisuais e multimédia através da Inter-

net; radiodifusão educacional; serviços de difusão pela 

Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175821

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de encomen-

das; fornecimento de acesso a plataformas de comér-

cio electrónico na Internet; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para plataformas de comércio 

electrónico na Internet e outros meios electrónicos; 

transmissão de dados, som e imagens para serviços de 

redes sociais (SNS); fornecimento de acesso a bases 

de dados para serviços de redes sociais (SNS); trans-

missão de ficheiros digitais para serviços de informa-

ções de compras; transmissão de ficheiros digitais de 

facturamento para conteúdos em linha; serviços de 

boletins electrónicos para serviços de redes sociais 

com base na localização (SNS) (serviços de telecomu-

nicações); envio de mensagens electrónicas para ser-

viços de redes sociais com base na localização (SNS); 

fornecimento de acesso a canais de comunicação para 

compras na Internet; fornecimento de acesso a plata-

formas de Internet móvel; fornecimento de acesso em 

linha a serviços financeiros; transmissão electrónica 

de dados de cartão de crédito e de pagamento de conta 

em linha através da Internet; transmissão e recepção 

de informações no domínio do financiamento a partir 

de uma base de dados informáticos ou através da In-

ternet; fornecimento de acesso a bases de dados para 

serviços de informações de compras; serviços de bo-

letins electrónicos para serviços de informações sobre 

compras (serviços de telecomunicações); fornecimento 

de acesso a aplicações através da Internet; transmissão 

de mensagens, dados, conteúdos através da Internet; 

serviços de comunicação telefónica fornecidos para 

centros de chamadas; fornecimento de canais de tele-

comunicações para serviços de televendas; serviços de 

envio de mensagens; transmissão electrónica de cor-

reio e mensagens; fornecimento de acesso a uma rede 

informática mundial através de dispositivos móveis; 

transmissão de vídeo e texto por meio de aplicações 

de dispositivos móveis; serviços de telecomunicações; 

transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, ima-

gens fixas e em movimento, texto e dados; emissão de 

televisão digital por satélite; transmissão de internet 

sem fios; transmissão de informações por serviços de 

redes sociais; fornecimento de acesso a plataformas na 

Internet, bem como na Internet móvel; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a filmes e programas 

de televisão fornecidos através de um serviço de vídeo 

a pedido; transmissão electrónica de filmes e ficheiros 

multimédia através de redes informáticas e de comu-

nicações; transmissão de programas de publicidade e 

comunicações publicitárias nos meios de comunicação 
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através de redes de comunicações digitais; serviços de 

transmissão de vídeo a pedido; serviços de transmis-

são contínua de multimédia digital; transmissão de 

texto, fotos e vídeos por meio de aplicações para tele-

fones inteligentes; transmissão electrónica e de trans-

missão contínua de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; serviços de transmissão contínua de dados; 

fornecimento de acesso electrónico a dispositivos de 

transmissão contínua para multimédia digital; serviços 

de transmissão contínua de conteúdos de multimédia 

digital para terceiros; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; fornecimento de serviços 

de transmissão contínua de filmes, música, vídeo, jo-

gos e conteúdos multimédia; serviços de transmissão 

contínua digital com jogos electrónicos; serviços de 

telecomunicações fornecidos através de plataformas 

e portais na Internet e outros meios de comunicação; 

fornecimento de acesso a plataformas e portais na In-

ternet; serviços de transmissão de televisão de vídeos 

a pedido; serviços de telecomunicações de voz sobre 

protocolo de Internet (VoIP); operação de redes de 

telecomunicações em banda larga; operação de re-

des locais; telecomunicações por rádio; fornecimento 

de informações relacionadas com comunicações nos 

meios de comunicação; serviços de comunicações de 

redes de valor acrescentado; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a conteúdos de vídeo e áudio; 

serviços de comunicação de vídeo; serviços de comuni-

cação em linha; assessoria em relação à comunicação 

na Internet em linha; informações sobre comunicação 

na Internet em linha; consultoria em comunicação na 

Internet em linha; operação de redes de telecomunica-

ções; fornecimento de acesso a conteúdos multimédia 

em linha; fornecimento de acesso de utilizador a pla-

taformas na Internet relacionadas com comunicações 

móveis; transmissão de vídeo através do telemóvel e da 

Internet; transmissão de informações para fins comer-

ciais; serviços de comunicação educacional de imagem 

por meio de computadores; transmissão de vídeos 

em linha; serviços de transmissão contínua de vídeo 

através da Internet; fornecimento de acesso de teleco-

municações a conteúdos de vídeo fornecidos através 

da Internet; transmissão de informações em redes na-

cionais e internacionais; transmissão de vídeo através 

de telefones móveis e dispositivos móveis; fornecimen-

to de salas de conversa na Internet para serviços de 

redes sociais baseados na localização (SNS); emissão 

e transmissão de programas de televisão; difusão e 

transmissão de programas de televisão pagar-para-ver; 

serviços de difusão e comunicação interactivos; difu-

são de filmes e programas de televisão; difusão de fil-

mes ou programas de televisão, incluindo na Internet, 

em redes de comunicações móveis e noutros meios de 

comunicação; difusão de programas de televisão, fil-

mes cinematográficos e outros conteúdos audiovisuais 

e multimédia através de protocolos da Internet e redes 

de comunicação; difusão de programas de televendas; 

serviços de difusão de rádio e televisão; difusão de 

conteúdos audiovisuais e multimédia através da Inter-

net; radiodifusão educacional; serviços de difusão pela 

Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175831

[220]  Data de pedido : 2020/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159 207

21 H-I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175832

[220]  Data de pedido : 2020/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159 207

21 H-I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 30

[511]  Produtos :  

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175836

[220]  Data de pedido : 2020/11/26

[730]  Requerente : Koninklijke Philips N.V.

  Endereço : H igh Tech C ampus 5, 5656 A E 

Eindhoven, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Pó de talco para a toilette; toalhitas 

para bebé, toalhetes descartáveis impregnados com 

águas perfumadas, toalhetes impregnados com um 

produto de limpeza da pele, toalhetes que incorporam 

produtos de limpeza; produtos, cremes e loções não 

medicinais para o corpo, pele e cabelo; cremes, óleos 

e géis de massagem, não medicinais; talco líquido para 

bebés; creme para mamilos não medicinal; prepara-

ções desincrustantes para uso doméstico; compressas 

pré-humedecidas ou impregnadas para uso cosméstico; 

lenços ou toalhetes para uso cosmético; toalhetes des-

cartáveis impregnados de substâncias ou de compostos 

químicos para a higiene pessoal; bálsamo para a der-

matite da fralda para bebés, creme para bebé; cremes 

não medicinais para o corpo para mães; creme/espu-

ma/gel não medicinal para o banho e duche, espuma 

para hidratar e de limpeza para mães; óleo hidratante 

não medicinal para mães, champôs para o corpo para 

bebés, champô para bebé.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/07/16 - -  

Benelux N.º 1421321

[210]  N.º : N/175837

[220]  Data de pedido : 2020/11/26

[730]  Requerente : Koninklijke Philips N.V.

  Endereço : H igh Tech C ampus 5, 5656 A E 

Eindhoven, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; biberões, pegas de 

biberões; tetinas, chupetas e anéis estimuladores da 

dentição; colheres e alimentadores médicos para a 

administração de medicamentos; protectores de seios; 

discos de amamentação; incubadoras medicinais; apa-

relhos para o tratamento e a correcção de mamilos 

invertidos; chumaços para os seios (dispositivos para 

uso médico); protectores para os mamilos; discos de 

arrefecimento para os seios (breast relievers) para uso 

médico, discos de aquecimento para os seios (breast 

relievers) para uso médico; termómetros para uso mé-

dico; peças para todos os produtos mencionados; apa-

relhos de massagem, eléctricos ou não-eléctricos; mas-

sajadores para o corpo e para o peito; luvas para mas-

sagem, almofadas de massagem térmica; aparelhos de 

vibromassagem; cintas de gravidez; biberões; biberões 

descartáveis; tetinas para biberões; peças de biberões; 

bombas tira-leite, incluindo bombas tira-leite manuais, 

bombas tira-leite eléctricas, bombas tira-leite a pilhas; 

peças para bombas tira-leite; protectores de mamilos; 

aparelhos para a aleitação destinados à amamentação 

materna; sacos de gelo para uso médico; dispositivos 

médicos de refrigeração para leite materno; bolsas e 

recipientes médicos para a recolha, congelação, arma-

zenamento, transporte e reaquecimento de leite ma-

terno para uso médico; peças e acessórios para copos, 

recipientes e taças de alimentação para uso médico; 

taças adaptadas para alimentar bebés e crianças para 

uso médico; correntes para chupetas, nomeadamente 

molas e suportes para chupetas; termómetros auricula-

res e para a testa para uso médico; instrumentos para 

a remoção do muco nasal, nomeadamente dispositivos 

externos para a dilatação das narinas e bombas para a 

limpeza nasal; aspiradores nasais, recipientes de irri-

gação nasal, recipientes de lavagem nasal; partes para 

os produtos acima mencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/07/16 - -  

Benelux N.º 1421321
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[210]  N.º : N/175863

[220]  Data de pedido : 2020/11/26

[730]  Requerente : PBIGROUP, LLC

  Endereço : 600 Montgomery Street Suite 2900 

San Francisco California 94111 EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas para o banho; 

esfoliante para o corpo; hidratante corporal; géis de 

banho; bálsamos, sem ser para fins medicinais; cremes 

para as mãos; sabonete líquido para mãos; preparações 

para os cuidados dos cabelos; champôs; condicionado-

res para o cabelo; produto fixador de penteados, sob a 

forma de cera para o cabelo; laca para o cabelo; espu-

ma para os cabelos; loções de fixação de ondas para o 

cabelo; preparações para a ondulação dos cabelos; géis 

para pentear o cabelo; espumas para pentear; produtos 

de fixação para os cabelos; lacas para pentear os cabe-

los; preparações para bronzear [cosméticos]; géis para 

bronzear; cremes bronzeadores; preparações de pro-

tecção solar; preparações, loções, óleos, sticks, cremes 

e géis de protecção solar e de bloqueador solar; cremes 

de protecção solar [para uso cosmético]; cremes para 

depois da exposição solar; óleos para o corpo; esfo-

liantes para os cuidados da pele; batons para os lábios; 

estojos de cosméticos; produtos de limpeza para o ros-

to; cremes para os olhos; loções hidratantes; essências 

para os cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175897

[220]  Data de pedido : 2020/11/27

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e substitutos de têxteis; roupa 

de casa; cortinas em matérias têxteis ou plástico; teci-

dos e produtos têxteis, não incluídos noutras classes; 

roupa de cama; roupa de mesa em matérias têxteis; 

cobertores; lençóis, fronhas, capas de edredão; cober-

turas de cama; mantas; saias de cama; cobertores de 

cama; individuais de mesa (produtos têxteis); toalhas 

de mesa; telas enceradas para uso como toalhas de 

mesa; toalhas para centros de mesa; guardanapos de 

mesa em matérias têxteis; toalhas de banho e toalhas 

de mão; panos de louça; cortinas para duches; corti-

nas; coberturas de plástico para móveis; revestimentos 

de móveis em matérias têxteis; fronhas de travesseiro; 

cobertores em matérias têxteis tecidas; edredões com 

enchimento de material acolchoado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175944

[220]  Data de pedido : 2020/11/30

[730]  Requerente : Japan Association for the 2025 

World Exposition

  Endereço : 1-14-16 Nanko-kita, Suminoe-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de aplicação; programas de 

computador descarregáveis; ficheiros de música des-

carregáveis de discos compactos de áudio gravados; 

ficheiros de imagem descarregáveis; correias para 

telefones móveis; estojos adaptados para telefones in-

teligentes ou telefones móveis; computadores tablet; 

tampões para os ouvidos para nadadores; ozonizado-

res; células electrolíticas; ensaiadores [aparelhos para 

o controlo] de ovos; aparelhos para foto-decalque; cai-

xas registradoras; máquinas de contagem de moedas; 

máquinas fotocopiadoras; instrumentos matemáticos; 

máquinas para carimbar a hora e a data, dispositivos 

de registo da hora, máquinas para escritório que usam 

cartões perfurados, máquinas para votar, aparelhos de 

verificação de selos postais; mecanismos accionados 

por moedas para operar parques de estacionamento; 

aparelhos e equipamento de salvamento; extintores 

de incêndio; bombas de incêndio; mangueiras de in-

cêndio; bocais para mangueiras de incêndio; sistemas 

de aspersão para protecção contra incêndios; alarmes 

de incêndio; alarmes de fugas de gás; alarmes contra 

roubos; capacetes de segurança; aparelhos luminosos 

de sinalização ferroviária; aparelhos mecânicos de si-

nalização ferroviária; triângulos de aviso de avaria do 

veículo; sinais luminosos de trânsito; sinais de trânsito 

mecânicos; fatos de mergulho; programas de jogos 

para máquinas de jogos de vídeo de arcada; simulado-

res de condução de veículos para fins de treino; simu-
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ladores de treino desportivo; aparelhos e instrumentos 

de laboratório; aparelhos e instrumentos fotográficos; 

aparelhos e instrumentos cinematográficos; máqui-

nas e aparelhos ópticos; máquinas e instrumentos de 

medição; máquinas e instrumentos de teste (ensaio); 

máquinas e aparelhos de distribuição de energia; má-

quinas e aparelhos de controlo de potência (eléctricos); 

conversores rotativos; modificadores de fase; pilhas 

solares; pilhas e baterias eléctricas; medidores e testa-

dores eléctricos; medidores e testadores magnéticos; 

fios e cabos eléctricos; dispositivos e aparelhos de tele-

comunicações; assistentes pessoais digitais; máquinas, 

aparelhos electrónicos e suas peças; núcleos magnéti-

cos; fios de resistência; eléctrodos, excepto eléctrodos 

de soldagem ou eléctrodos médicos; barcos-bomba 

contra incêndios; satélites para fins científicos; veículos 

de combate a incêndios; máscaras de protecção contra 

o pó; máscaras de protecção contra o gás; máscaras 

de soldadura; vestuário à prova de fogo; capacetes de 

protecção contra desastres; luvas de protecção contra 

acidentes; óculos; programas de jogos de vídeo para o 

consumidor; circuitos electrónicos e CD-ROMs grava-

dos com programas para jogos portáteis com ecrãs de 

cristais líquidos; capacetes de protecção para desporto; 

apitos para desporto; cintos de chumbos para mergu-

lho autónomo; tanques de ar para mergulho autónomo; 

tubos respiradouros para mergulho; reguladores para 

mergulho autónomo; metrónomos; circuitos electróni-

cos e CD-ROMs gravados com programas de execução 

automáticos para instrumentos musicais electrónicos; 

unidades de efeitos para instrumentos musicais eléctri-

cos ou electrónicos; discos acústicos; discos de vídeo e 

fitas de vídeo gravados; publicações electrónicas des-

carregáveis; filmes cinematográficos, impressionados; 

filmes de diapositivos, impressionados; molduras para 

filmes de diapositivos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/07/31  Japão

N.º 2020-094920

[210]  N.º : N/175946

[220]  Data de pedido : 2020/11/30

[730]  Requerente : Japan Association for the 2025 

World Exposition

  Endereço : 1-14-16 Nanko-kita, Suminoe-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papelaria; envelopes; produtos de im-

pressão; cartazes; autocolantes; fitas para cartões de 

visita (artigos de papelaria); bases em papel para co-

pos; colas e outros adesivos para fins de papelaria; co-

las e outros adesivos para uso doméstico; lacre; regre-

tas para tipografia; tipos de letras (fontes); máquinas 

para imprimir endereços; fitas de tinta; máquinas au-

tomáticas de afixação de selos; agrafadores eléctricos 

para escritórios; máquinas para selar envelopes para 

escritórios; máquinas para obliterar selos; instrumen-

tos de desenho; máquinas de escrever; impressores de 

cheques; mimeógrafos; duplicadores de relevo; tritura-

dores de papel para uso em escritório; máquinas para 

franquiar [para colar selos ou imprimir a franquia] 

para uso em escritório; duplicadores rotativos; moldes 

de marcação; pincéis de pintura; recipientes de emba-

lagens industriais em papel; sacos de plástico para em-

balagem; bolsas de plástico para embalagem; películas 

de plástico para embrulhar alimentos para uso domés-

tico; sacos de lixo em papel para uso doméstico; sacos 

de lixo em plástico para uso doméstico; moldes em pa-

pel; giz para alfaiates; estandartes em papel; bandeiras 

em papel; flâmulas em papel; toalhas de mão higiéni-

cas em papel; toalhas de papel; guardanapos de mesa 

em papel; toalhas de mão em papel; lenços de papel; 

etiquetas de expedição; papel impresso para loteria, 

sem ser brinquedo; papel e cartão; pinturas e obras ca-

ligráficas; fotografias; suportes para fotografias.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/07/31  Japão

N.º 2020-094920

[210]  N.º : N/175982

[220]  Data de pedido : 2020/11/30

[730]  Requerente : Hong Kong Trade Development 

Council
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  Endereço : 38th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Teledifusão por cabo; comunicações 

por terminais de computadores; comunicações por 

redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e de 

imagens assistida por computador; transmissão de 

correio electrónico; transmissão por fax; informações 

sobre telecomunicações; transmissão de mensagens; 

teledifusão; serviços de telecomunicações; comunica-

ções telefónicas; aluguer de aparelhos de telecomuni-

cações; transmissão por satélite, serviços de entrega de 

informações via internet; transmissão de mensagens 

e dados através de meios electrónicos; fornecimento 

de acessos e ligações de telecomunicações a bases de 

dados informáticas e à internet; fornecimento de aces-

so e aluguer de tempo de acesso a bases de dados em 

linha; leasing de tempo de acesso a computadores para 

a manipulação de dados; fornecimento de um painel 

de informação com materiais de pesquisa e consulta 

nos domínios dos negócios, finanças, notícias, meteo-

rologia, desporto, entretenimento, viagens, expedição, 

computação, software de computador, música, teatro, 

filmes cinematográficos, passatempos, ensino assistido 

por computador, estilo de vida e interesses de carácter 

geral (serviços de telecomunicações); fornecimento de 

acesso interactivo a uma rede informática mundial de 

informação para a transferência e difusão de uma vas-

ta gama de informações; fornecimento de acesso a ba-

ses de dados; serviços de quadros de avisos eletrónicos 

[serviços de telecomunicações]; fornecimento de aces-

so a salas de conversa na internet; disponibilização 

de fóruns em linha; todos os serviços atrás referidos 

incluídos na classe 38.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175993

[220]  Data de pedido : 2020/12/01

[730]  Requerente : Guardforce AI Co., Limited

  Endereço : Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. 

Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Robôs industriais, robôs (máquinas), 

robôs domésticos (máquinas), robôs de assistência 

(máquinas), máquinas pulverizadoras; robôs pulveriza-

dores com aerossóis desinfectantes para uso doméstico 

ou industrial; robôs de limpeza para uso doméstico 

ou industrial; robôs para limpeza; robôs domésticos 

para uso doméstico; robôs para a entrega e a recolha 

de itens, alimentos e bebidas em hotéis; máquinas, 

máquinas-ferramentas, ferramentas acionadas electri-

camente; acoplamentos e dispositivos de transmissão, 

excepto para veículos terrestres; máquinas distribuido-

ras automáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176200

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : 

 Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd

  Endereço : 

13

 No.13, Yishengbai Rd, Environmental Protection In-

dustry Zone, Jimo, Qingdao, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176203

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 
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a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, cinzento e branco.

[300]  Prioridade : 2020/06/03  Jamaica

N.º 80553

[210]  N.º : N/176204

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas; administração de 

empresas; serviços de consultoria comercial; serviços 

de planeamento de carreira profissional, e serviços de 

informação; provisão de funções de escritório; servi-

ços de agência de publicidade; serviços de publicidade, 

marketing e promoção; publicidade e consultoria de 

marketing; serviços de promoção de vendas; promoção 

de bens e serviços para terceiros; condução de pesqui-

sas de mercado; análise de respostas à publicidade e 

pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, 

produção, e disseminação de publicidade e material 

publicitário para terceiros; serviços de planeamento 

para meios de comunicação; administração de pro-

gramas de lealdade para consumidores; arranjo e 

condução de programas de incentive para promover a 

venda de bens e serviços; gestão de dados e ficheiros 

informáticos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de 

informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa 

rede global de computador e outras redes electrónicas 

e de comunicação para terceiros; organização de con-

teúdos de informação fornecidos através de uma rede 

global de computador e outras redes electrónicas e de 

comunicação de acordo com as preferências dos usuá-

rios; provisão de informação comercial sobre negócios 

e consumidores através de redes de computadores e 

redes globais de comunicação; serviços comerciais, no-

meadamente a provisão de base de dados informáticas 

relacionas com a compra e venda de uma variedade 

de produtos e serviços para terceiros; compilações de 

directórios para publicação na Internet e outras redes 

electrónicas, informáticas e de comunicação; lojas de 

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

serviços de lojas de vendas a retalho fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com livros, revistas, periódicos, boletins infor-

mativos, diários e outras publicações numa variedade 

de tópicos de interesse geral, fornecidos através da 

Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com entretenimento apresentando filmes, programas 

de televisão, eventos desportivos, trabalhos musicais, 

e trabalhos de áudio e audiovisuais, através da In-
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ternet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com computadores, produtos electrónicos e de entre-

tenimento, aparelhos de telecomunicação, telemóveis, 

dispositivos electrónicos digitais portáteis, e outros 

electrónicos de consumo, software informático, e aces-

sórios, periféricos, peças, e estojos para transportar 

tais produtos, através da Internet e outras redes infor-

máticas, electrónicas e de comunicação; demostração 

de produtos fornecidos em lojas e através de redes glo-

bais de comunicação e outros redes electrónicas e de 

comunicação; serviços de angariação de assinaturas, 

nomeadamente provisão de angariação de assinaturas 

para textos, dados, imagens, áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia, fornecidos através da Internet e outras 

redes electrónicas e de comunicação; fornecimento de 

textos pré-gravados, dados, imagens, áudio, vídeo e 

conteúdo multimédia descarregáveis para uma anga-

riação de assinaturas sob taxa ou pré-pago através da 

Internet e outras redes electrónicas e de comunicação; 

arranjo e condução de conferências comerciais e de 

negócios e trocas comerciais, espectáculos e exposi-

ções; serviços de informação, aconselhamento e con-

sultoria relacionados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, cinzento e branco.

[300]  Prioridade : 2020/06/03  Jamaica

N.º 80553

[210]  N.º : N/176205

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de hard-

ware de computador, software informático, periféricos 

de computador, e jogos de computador e jogos de ví-

deo; serviços de consultadoria de hardware e software 

de computador; programação de computadores; con-

cepção de base de dados para computador; armazena-

mento de dados electrónicos; serviços de computação 

nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de 

hardware, software informático e periféricos de com-

putador; fornecimento de software não descarregável 

on-line; serviços de consultadoria para desenvolvi-

mento de sistemas de computadores, base de dados e 

aplicações; serviços de consultoria de dados e seguran-

ça de computadores; serviço de criptografia de dados; 

fornecimento de informações de hardware ou software 

de computador on-line; manutenção, reparação e actu-

alização de hardware de computador, software infor-

mático, periféricos e aplicações; serviços de suporte 

técnico, diagnóstico e resolução de problemas de hard-

ware e software de computador, e serviços de apoio 

informático ao cliente; serviços de criação, concepção 

e manutenção de sítios web; serviços de alojamento 

de sítios web; fornecimento de motores de busca para 

obtenção de dados através de internet e outras redes 

de comunicações electrónicas; criação de índices de 

informação online, sítios e outros recursos disponíveis 

na Internet e outras redes electrónicas de comunica-

ção; serviços de cartografia e mapas; fornecimento 

de um portal da Internet que permite aos utilizado-

res pré-visualizar e descarregar livros, publicações e 

outros documentos eletrónicos; serviços científicos e 

tecnológicos; serviços de concepção / projectos de de-

senhos industriais; serviços de análises e de pesquisas 

industriais; investigação médica; serviços de labora-

tórios médicos; serviços de informações, assessoria e 

consultadoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, cinzento e branco.

[300]  Prioridade : 2020/06/03  Jamaica

N.º 80553

[210]  N.º : N/176206

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-
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trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-
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lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, cinzento e branco.

[300]  Prioridade : 2020/06/03  Jamaica

N.º 80550

[210]  N.º : N/176207

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas; administração de 

empresas; serviços de consultoria comercial; serviços 

de planeamento de carreira profissional, e serviços de 

informação; provisão de funções de escritório; servi-

ços de agência de publicidade; serviços de publicidade, 

marketing e promoção; publicidade e consultoria de 

marketing; serviços de promoção de vendas; promoção 

de bens e serviços para terceiros; condução de pesqui-

sas de mercado; análise de respostas à publicidade e 

pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, 

produção, e disseminação de publicidade e material 

publicitário para terceiros; serviços de planeamento 

para meios de comunicação; administração de pro-

gramas de lealdade para consumidores; arranjo e 

condução de programas de incentive para promover a 

venda de bens e serviços; gestão de dados e ficheiros 

informáticos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de 

informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa 

rede global de computador e outras redes electrónicas 

e de comunicação para terceiros; organização de con-

teúdos de informação fornecidos através de uma rede 

global de computador e outras redes electrónicas e de 

comunicação de acordo com as preferências dos usuá-

rios; provisão de informação comercial sobre negócios 

e consumidores através de redes de computadores e 

redes globais de comunicação; serviços comerciais, no-

meadamente a provisão de base de dados informáticas 

relacionas com a compra e venda de uma variedade 

de produtos e serviços para terceiros; compilações de 

directórios para publicação na Internet e outras redes 

electrónicas, informáticas e de comunicação; lojas de 

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

serviços de lojas de vendas a retalho fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com livros, revistas, periódicos, boletins infor-

mativos, diários e outras publicações numa variedade 

de tópicos de interesse geral, fornecidos através da 

Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com entretenimento apresentando filmes, programas 

de televisão, eventos desportivos, trabalhos musicais, 

e trabalhos de áudio e audiovisuais, através da In-

ternet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com computadores, produtos electrónicos e de entre-

tenimento, aparelhos de telecomunicação, telemóveis, 

dispositivos electrónicos digitais portáteis, e outros 
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electrónicos de consumo, software informático, e aces-

sórios, periféricos, peças, e estojos para transportar 

tais produtos, através da Internet e outras redes infor-

máticas, electrónicas e de comunicação; demostração 

de produtos fornecidos em lojas e através de redes glo-

bais de comunicação e outros redes electrónicas e de 

comunicação; serviços de angariação de assinaturas, 

nomeadamente provisão de angariação de assinaturas 

para textos, dados, imagens, áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia, fornecidos através da Internet e outras 

redes electrónicas e de comunicação; fornecimento de 

textos pré-gravados, dados, imagens, áudio, vídeo e 

conteúdo multimédia descarregáveis para uma anga-

riação de assinaturas sob taxa ou pré-pago através da 

Internet e outras redes electrónicas e de comunicação; 

arranjo e condução de conferências comerciais e de 

negócios e trocas comerciais, espectáculos e exposi-

ções; serviços de informação, aconselhamento e con-

sultoria relacionados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, cinzento e branco.

[300]  Prioridade : 2020/06/03  Jamaica

N.º 80550

[210]  N.º : N/176272

[220]  Data de pedido : 2020/12/03

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/30  Austrália

N.º 2124654

[210]  N.º : N/176273

[220]  Data de pedido : 2020/12/03

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

DVD



5114     14   2021  4  7 

T

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/30  Austrália

N.º 2124654

[210]  N.º : N/176274

[220]  Data de pedido : 2020/12/03

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/30  Austrália

N.º 2124654

[210]  N.º : N/176278

[220]  Data de pedido : 2020/12/03

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/09  União Euro-

peia N.º 018319603

[210]  N.º : N/176279

[220]  Data de pedido : 2020/12/03

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited
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  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

DVD

T

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/09  União Euro-

peia N.º 018319603

[210]  N.º : N/176280

[220]  Data de pedido : 2020/12/03
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[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/09  União Euro-

peia N.º 018319603

[210]  N.º : N/176281

[220]  Data de pedido : 2020/12/03

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/09  União Euro-

peia N.º 018319628

[210]  N.º : N/176282

[220]  Data de pedido : 2020/12/03

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

DVD
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T

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/09  União Euro-

peia N.º 018319628

[210]  N.º : N/176283

[220]  Data de pedido : 2020/12/03

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/09  União Euro-

peia N.º 018319628

[210]  N.º : N/176372

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

  Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, 

Liechtenstein

  Nacionalidade :  Listenstainiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de brincar; 

aparelhos de videojogos; artigos de ginástica e de des-

porto; decorações para árvores de Natal; ornamentos 

festivos; decorações para árvores de Natal; jogos de 

tabuleiro; sacos especialmente concebidos para artigos 

de desporto; árvores de natal de material sintético; 

tacos de bilhar; copos para dados; dardos; sacos de 

golfe, com ou sem rodas; luvas de golfe; patins para 

gelo; patins de rodas; papagaios de papel; máscaras de 

teatro; chapéus de festa em papel; esquis; globos de 

neve; pranchas de snowboard; raquetes para a neve.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  Listenstaine

N.º 2020-799

[210]  N.º : N/176390

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176398

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176405

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : TEH TEH LIMITED

  Endereço : Room B, 6/F, Will Strong Develop-

ment Bldg, 59 Parkes Street, Jordan, Kln, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

41

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176416

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 17

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 2411C

Pantone 7413C

[210]  N.º : N/176441

[220]  Data de pedido : 2020/12/09

[730]  Requerente : 

 PUN CHUN SAUCE & PRESERVED FRUIT FAC-

TORY LTD

  Endereço : DD3927A 

362

 362 Tan Kwai Tsuen Lot 3927A D D 124 Hung Shui 

Kiu Yuen Long NT Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176451

[220]  Data de pedido : 2020/12/09

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de software em linha 

não descarregável; software como serviço; plataformas 

como um serviço; aluguer de software; aluguer de apa-

relhos e equipamentos de hardware e periféricos de 

computador; computação em nuvem; aluguer de me-

moria de servidor; instalação de software; manutenção 

de software de computador; atualização de software; 

serviços de apoio informático ao cliente; serviços de 

suporte técnico, diagnóstico e resolução de problemas 

de software de computador; conversão de programas e 

dados informáticos, excepto conversão física; duplica-

ção de programas de computador; recuperação de da-

dos informáticos; armazenamento eletrónico de dados; 

conversão de dados ou documentos de suporte físico 

para formato eletrónico; monitorização de sistemas de 

computador por acesso remoto; monitoramento de sis-

temas informáticos para deteção de acessos não auto-

rizados; monitoramento de sistemas informáticos para 

deteção de avarias; serviço de criptografia de dados; 

consultoria em segurança de dados; consultoria em se-

gurança de internet; serviços informáticos de proteção 

antivírus; monitoramento electrónico de informações 

de identificação pessoal para detecção de roubos de 

identidade através da Internet; serviços de autentica-

ção de utilizadores utilizando aplicação de software; 

serviços de autenticação de utilizadores utilizando 

tecnologia para transacções de comércio electrónico; 

concepção e desenvolvimento de software informá-

tico; programação de computadores; concepção de 

base de dados para computador; desenvolvimento de 

plataformas para computadores; design de sistemas de 

computador; desenvolvimento de software no âmbito 

de edição de software; serviços de consultadoria em 

software; serviços de consultadoria para desenvolvi-

mento de sistemas de computadores, base de dados e 

aplicações; consultoria na conceção e desenvolvimento 

de hardware; análise de sistemas informáticos; consul-

toria em tecnologia informática; serviços de consulto-

ria de segurança de computadores; serviços de consul-

toria em tecnologias de informação [IT]; pesquisa em 

áreas de tecnologia de telecomunicações; consultado-

ria técnica; investigação tecnológica; consultoria em 

tecnologia de telecomunicações; consultoria no que 

respeita ao design de páginas web; provisão de infor-

mação online relacionados com tecnologia informática 

e programação informática e software informático; 

serviços de criação, concepção e manutenção de sítios 

web; serviços de alojamento de sítios web; alojamento 

de servidores; fornecimento de motores de busca para 

obtenção de dados através de internet e outras redes 

de comunicações electrónicas; criação e concepção de 

índices baseados em websites com informações para 

terceiros [serviços de tecnologia de informação]; servi-

ços de cartografia e mapas; fornecimento de um portal 

da Internet que permite aos utilizadores pré-visualizar 

e descarregar publicações e outros documentos eletró-

nicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/16  Jamaica

N.º 80658

[210]  N.º : N/176452

[220]  Data de pedido : 2020/12/09

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-
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nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 
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remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/11  Jamaica

N.º 80629

[210]  N.º : N/176516

[220]  Data de pedido : 2020/12/09

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 
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de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/05  Listenstaine

N.º 2020-563

[210]  N.º : N/176540

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/176543

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176546

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176549

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176552

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176555

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/176581

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176582

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176583

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176584

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176585

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176586

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176587

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/176588

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176589

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176590

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176591

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176592

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176593

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176594

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/176637

[220]  Data de pedido : 2020/12/11

[730]  Requerente : 

 ROYAL KING INTERNATIONAL LIMITED

  Endereço : 1059-1061

1 A

 Block A, 1st Floor, Sun Kwong Industrial Building, 

1059 -1061 Tung Chau West Street, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176638

[220]  Data de pedido : 2020/12/11

[730]  Requerente : 

 ROYAL KING INTERNATIONAL LIMITED

  Endereço : 1059-1061

1 A

 Block A, 1st Floor, Sun Kwong Industrial Building, 

1059 -1061 Tung Chau West Street, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176639

[220]  Data de pedido : 2020/12/11

[730]  Requerente : 

 ROYAL KING INTERNATIONAL LIMITED

  Endereço : 1059-1061

1 A

 Block A, 1st Floor, Sun Kwong Industrial Building, 

1059 -1061 Tung Chau West Street, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176643

[220]  Data de pedido : 2020/12/11

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de encomen-

das; fornecimento de acesso a plataformas de comér-

cio electrónico na Internet; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para plataformas de comércio 

electrónico na Internet e outros meios electrónicos; 

transmissão de dados, som e imagens para serviços de 

redes sociais (SNS); fornecimento de acesso a bases 

de dados para serviços de redes sociais (SNS); trans-

missão de ficheiros digitais para serviços de informa-

ções de compras; transmissão de ficheiros digitais de 

facturamento para conteúdos em linha; serviços de 

boletins electrónicos para serviços de redes sociais 

com base na localização (SNS) (serviços de telecomu-

nicações); envio de mensagens electrónicas para ser-

viços de redes sociais com base na localização (SNS); 

fornecimento de acesso a canais de comunicação para 

compras na Internet; fornecimento de acesso a plata-

formas de Internet móvel; fornecimento de acesso em 

linha a serviços financeiros; transmissão electrónica 

de dados de cartão de crédito e de pagamento de conta 

em linha através da Internet; transmissão e recepção 

de informações no domínio do financiamento a partir 

de uma base de dados informáticos ou através da In-

ternet; fornecimento de acesso a bases de dados para 

serviços de informações de compras; serviços de bo-

letins electrónicos para serviços de informações sobre 
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compras (serviços de telecomunicações); fornecimento 

de acesso a aplicações através da Internet; transmissão 

de mensagens, dados, conteúdos através da Internet; 

serviços de comunicação telefónica fornecidos para 

centros de chamadas; fornecimento de canais de tele-

comunicações para serviços de televendas; serviços de 

envio de mensagens; transmissão electrónica de cor-

reio e mensagens; fornecimento de acesso a uma rede 

informática mundial através de dispositivos móveis; 

transmissão de vídeo e texto por meio de aplicações 

de dispositivos móveis; serviços de telecomunicações; 

transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, ima-

gens fixas e em movimento, texto e dados; emissão de 

televisão digital por satélite; transmissão de internet 

sem fios; transmissão de informações por serviços de 

redes sociais; fornecimento de acesso a plataformas na 

Internet, bem como na Internet móvel; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a filmes e programas 

de televisão fornecidos através de um serviço de vídeo 

a pedido; transmissão electrónica de filmes e ficheiros 

multimédia através de redes informáticas e de comu-

nicações; transmissão de programas de publicidade e 

comunicações publicitárias nos meios de comunicação 

através de redes de comunicações digitais; serviços de 

transmissão de vídeo a pedido; serviços de transmis-

são contínua de multimédia digital; transmissão de 

texto, fotos e vídeos por meio de aplicações para tele-

fones inteligentes; transmissão electrónica e de trans-

missão contínua de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; serviços de transmissão contínua de dados; 

fornecimento de acesso electrónico a dispositivos de 

transmissão contínua para multimédia digital; serviços 

de transmissão contínua de conteúdos de multimédia 

digital para terceiros; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; fornecimento de serviços 

de transmissão contínua de filmes, música, vídeo, jo-

gos e conteúdos multimédia; serviços de transmissão 

contínua digital com jogos electrónicos; serviços de 

telecomunicações fornecidos através de plataformas 

e portais na Internet e outros meios de comunicação; 

fornecimento de acesso a plataformas e portais na In-

ternet; serviços de transmissão de televisão de vídeos 

a pedido; serviços de telecomunicações de voz sobre 

protocolo de Internet (VoIP); operação de redes de 

telecomunicações em banda larga; operação de re-

des locais; telecomunicações por rádio; fornecimento 

de informações relacionadas com comunicações nos 

meios de comunicação; serviços de comunicações de 

redes de valor acrescentado; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a conteúdos de vídeo e áudio; 

serviços de comunicação de vídeo; serviços de comuni-

cação em linha; assessoria em relação à comunicação 

na Internet em linha; informações sobre comunicação 

na Internet em linha; consultoria em comunicação na 

Internet em linha; operação de redes de telecomunica-

ções; fornecimento de acesso a conteúdos multimédia 

em linha; fornecimento de acesso de utilizador a pla-

taformas na Internet relacionadas com comunicações 

móveis; transmissão de vídeo através do telemóvel e da 

Internet; transmissão de informações para fins comer-

ciais; serviços de comunicação educacional de imagem 

por meio de computadores; transmissão de vídeos 

em linha; serviços de transmissão contínua de vídeo 

através da Internet; fornecimento de acesso de teleco-

municações a conteúdos de vídeo fornecidos através 

da Internet; transmissão de informações em redes na-

cionais e internacionais; transmissão de vídeo através 

de telefones móveis e dispositivos móveis; fornecimen-

to de salas de conversa na Internet para serviços de 

redes sociais baseados na localização (SNS); emissão 

e transmissão de programas de televisão; difusão e 

transmissão de programas de televisão pagar-para-ver; 

serviços de difusão e comunicação interactivos; difu-

são de filmes e programas de televisão; difusão de fil-

mes ou programas de televisão, incluindo na Internet, 

em redes de comunicações móveis e noutros meios de 

comunicação; difusão de programas de televisão, fil-

mes cinematográficos e outros conteúdos audiovisuais 

e multimédia através de protocolos da Internet e redes 

de comunicação; difusão de programas de televendas; 

serviços de difusão de rádio e televisão; difusão de 

conteúdos audiovisuais e multimédia através da Inter-

net; radiodifusão educacional; serviços de difusão pela 

Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176648

[220]  Data de pedido : 2020/12/11

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea
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  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de encomen-

das; fornecimento de acesso a plataformas de comér-

cio electrónico na Internet; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para plataformas de comércio 

electrónico na Internet e outros meios electrónicos; 

transmissão de dados, som e imagens para serviços de 

redes sociais (SNS); fornecimento de acesso a bases 

de dados para serviços de redes sociais (SNS); trans-

missão de ficheiros digitais para serviços de informa-

ções de compras; transmissão de ficheiros digitais de 

facturamento para conteúdos em linha; serviços de 

boletins electrónicos para serviços de redes sociais 

com base na localização (SNS) (serviços de telecomu-

nicações); envio de mensagens electrónicas para ser-

viços de redes sociais com base na localização (SNS); 

fornecimento de acesso a canais de comunicação para 

compras na Internet; fornecimento de acesso a plata-

formas de Internet móvel; fornecimento de acesso em 

linha a serviços financeiros; transmissão electrónica 

de dados de cartão de crédito e de pagamento de conta 

em linha através da Internet; transmissão e recepção 

de informações no domínio do financiamento a partir 

de uma base de dados informáticos ou através da In-

ternet; fornecimento de acesso a bases de dados para 

serviços de informações de compras; serviços de bo-

letins electrónicos para serviços de informações sobre 

compras (serviços de telecomunicações); fornecimento 

de acesso a aplicações através da Internet; transmissão 

de mensagens, dados, conteúdos através da Internet; 

serviços de comunicação telefónica fornecidos para 

centros de chamadas; fornecimento de canais de tele-

comunicações para serviços de televendas; serviços de 

envio de mensagens; transmissão electrónica de cor-

reio e mensagens; fornecimento de acesso a uma rede 

informática mundial através de dispositivos móveis; 

transmissão de vídeo e texto por meio de aplicações 

de dispositivos móveis; serviços de telecomunicações; 

transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, ima-

gens fixas e em movimento, texto e dados; emissão de 

televisão digital por satélite; transmissão de internet 

sem fios; transmissão de informações por serviços de 

redes sociais; fornecimento de acesso a plataformas na 

Internet, bem como na Internet móvel; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a filmes e programas 

de televisão fornecidos através de um serviço de vídeo 

a pedido; transmissão electrónica de filmes e ficheiros 

multimédia através de redes informáticas e de comu-

nicações; transmissão de programas de publicidade e 

comunicações publicitárias nos meios de comunicação 

através de redes de comunicações digitais; serviços de 

transmissão de vídeo a pedido; serviços de transmis-

são contínua de multimédia digital; transmissão de 

texto, fotos e vídeos por meio de aplicações para tele-

fones inteligentes; transmissão electrónica e de trans-

missão contínua de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; serviços de transmissão contínua de dados; 

fornecimento de acesso electrónico a dispositivos de 

transmissão contínua para multimédia digital; serviços 

de transmissão contínua de conteúdos de multimédia 

digital para terceiros; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; fornecimento de serviços 

de transmissão contínua de filmes, música, vídeo, jo-

gos e conteúdos multimédia; serviços de transmissão 

contínua digital com jogos electrónicos; serviços de 

telecomunicações fornecidos através de plataformas 

e portais na Internet e outros meios de comunicação; 

fornecimento de acesso a plataformas e portais na In-

ternet; serviços de transmissão de televisão de vídeos 

a pedido; serviços de telecomunicações de voz sobre 

protocolo de Internet (VoIP); operação de redes de 

telecomunicações em banda larga; operação de re-

des locais; telecomunicações por rádio; fornecimento 

de informações relacionadas com comunicações nos 

meios de comunicação; serviços de comunicações de 

redes de valor acrescentado; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a conteúdos de vídeo e áudio; 

serviços de comunicação de vídeo; serviços de comuni-

cação em linha; assessoria em relação à comunicação 

na Internet em linha; informações sobre comunicação 

na Internet em linha; consultoria em comunicação na 

Internet em linha; operação de redes de telecomunica-

ções; fornecimento de acesso a conteúdos multimédia 

em linha; fornecimento de acesso de utilizador a pla-

taformas na Internet relacionadas com comunicações 

móveis; transmissão de vídeo através do telemóvel e da 

Internet; transmissão de informações para fins comer-

ciais; serviços de comunicação educacional de imagem 

por meio de computadores; transmissão de vídeos 

em linha; serviços de transmissão contínua de vídeo 

através da Internet; fornecimento de acesso de teleco-

municações a conteúdos de vídeo fornecidos através 
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da Internet; transmissão de informações em redes na-

cionais e internacionais; transmissão de vídeo através 

de telefones móveis e dispositivos móveis; fornecimen-

to de salas de conversa na Internet para serviços de 

redes sociais baseados na localização (SNS); emissão 

e transmissão de programas de televisão; difusão e 

transmissão de programas de televisão pagar-para-ver; 

serviços de difusão e comunicação interactivos; difu-

são de filmes e programas de televisão; difusão de fil-

mes ou programas de televisão, incluindo na Internet, 

em redes de comunicações móveis e noutros meios de 

comunicação; difusão de programas de televisão, fil-

mes cinematográficos e outros conteúdos audiovisuais 

e multimédia através de protocolos da Internet e redes 

de comunicação; difusão de programas de televendas; 

serviços de difusão de rádio e televisão; difusão de 

conteúdos audiovisuais e multimédia através da Inter-

net; radiodifusão educacional; serviços de difusão pela 

Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176653

[220]  Data de pedido : 2020/12/11

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de encomen-

das; fornecimento de acesso a plataformas de comér-

cio electrónico na Internet; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para plataformas de comércio 

electrónico na Internet e outros meios electrónicos; 

transmissão de dados, som e imagens para serviços de 

redes sociais (SNS); fornecimento de acesso a bases 

de dados para serviços de redes sociais (SNS); trans-

missão de ficheiros digitais para serviços de informa-

ções de compras; transmissão de ficheiros digitais de 

facturamento para conteúdos em linha; serviços de 

boletins electrónicos para serviços de redes sociais 

com base na localização (SNS) (serviços de telecomu-

nicações); envio de mensagens electrónicas para ser-

viços de redes sociais com base na localização (SNS); 

fornecimento de acesso a canais de comunicação para 

compras na Internet; fornecimento de acesso a plata-

formas de Internet móvel; fornecimento de acesso em 

linha a serviços financeiros; transmissão electrónica 

de dados de cartão de crédito e de pagamento de conta 

em linha através da Internet; transmissão e recepção 

de informações no domínio do financiamento a partir 

de uma base de dados informáticos ou através da In-

ternet; fornecimento de acesso a bases de dados para 

serviços de informações de compras; serviços de bo-

letins electrónicos para serviços de informações sobre 

compras (serviços de telecomunicações); fornecimento 

de acesso a aplicações através da Internet; transmissão 

de mensagens, dados, conteúdos através da Internet; 

serviços de comunicação telefónica fornecidos para 

centros de chamadas; fornecimento de canais de tele-

comunicações para serviços de televendas; serviços de 

envio de mensagens; transmissão electrónica de cor-

reio e mensagens; fornecimento de acesso a uma rede 

informática mundial através de dispositivos móveis; 

transmissão de vídeo e texto por meio de aplicações 

de dispositivos móveis; serviços de telecomunicações; 

transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, ima-

gens fixas e em movimento, texto e dados; emissão de 

televisão digital por satélite; transmissão de internet 

sem fios; transmissão de informações por serviços de 

redes sociais; fornecimento de acesso a plataformas na 

Internet, bem como na Internet móvel; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a filmes e programas 

de televisão fornecidos através de um serviço de vídeo 

a pedido; transmissão electrónica de filmes e ficheiros 

multimédia através de redes informáticas e de comu-

nicações; transmissão de programas de publicidade e 

comunicações publicitárias nos meios de comunicação 

através de redes de comunicações digitais; serviços de 

transmissão de vídeo a pedido; serviços de transmis-

são contínua de multimédia digital; transmissão de 

texto, fotos e vídeos por meio de aplicações para tele-

fones inteligentes; transmissão electrónica e de trans-

missão contínua de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; serviços de transmissão contínua de dados; 

fornecimento de acesso electrónico a dispositivos de 

transmissão contínua para multimédia digital; serviços 

de transmissão contínua de conteúdos de multimédia 

digital para terceiros; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; fornecimento de serviços 

de transmissão contínua de filmes, música, vídeo, jo-

gos e conteúdos multimédia; serviços de transmissão 
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contínua digital com jogos electrónicos; serviços de 

telecomunicações fornecidos através de plataformas 

e portais na Internet e outros meios de comunicação; 

fornecimento de acesso a plataformas e portais na In-

ternet; serviços de transmissão de televisão de vídeos 

a pedido; serviços de telecomunicações de voz sobre 

protocolo de Internet (VoIP); operação de redes de 

telecomunicações em banda larga; operação de re-

des locais; telecomunicações por rádio; fornecimento 

de informações relacionadas com comunicações nos 

meios de comunicação; serviços de comunicações de 

redes de valor acrescentado; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a conteúdos de vídeo e áudio; 

serviços de comunicação de vídeo; serviços de comuni-

cação em linha; assessoria em relação à comunicação 

na Internet em linha; informações sobre comunicação 

na Internet em linha; consultoria em comunicação na 

Internet em linha; operação de redes de telecomunica-

ções; fornecimento de acesso a conteúdos multimédia 

em linha; fornecimento de acesso de utilizador a pla-

taformas na Internet relacionadas com comunicações 

móveis; transmissão de vídeo através do telemóvel e da 

Internet; transmissão de informações para fins comer-

ciais; serviços de comunicação educacional de imagem 

por meio de computadores; transmissão de vídeos 

em linha; serviços de transmissão contínua de vídeo 

através da Internet; fornecimento de acesso de teleco-

municações a conteúdos de vídeo fornecidos através 

da Internet; transmissão de informações em redes na-

cionais e internacionais; transmissão de vídeo através 

de telefones móveis e dispositivos móveis; fornecimen-

to de salas de conversa na Internet para serviços de 

redes sociais baseados na localização (SNS); emissão 

e transmissão de programas de televisão; difusão e 

transmissão de programas de televisão pagar-para-ver; 

serviços de difusão e comunicação interactivos; difu-

são de filmes e programas de televisão; difusão de fil-

mes ou programas de televisão, incluindo na Internet, 

em redes de comunicações móveis e noutros meios de 

comunicação; difusão de programas de televisão, fil-

mes cinematográficos e outros conteúdos audiovisuais 

e multimédia através de protocolos da Internet e redes 

de comunicação; difusão de programas de televendas; 

serviços de difusão de rádio e televisão; difusão de 

conteúdos audiovisuais e multimédia através da Inter-

net; radiodifusão educacional; serviços de difusão pela 

Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176658

[220]  Data de pedido : 2020/12/11

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de encomen-

das; fornecimento de acesso a plataformas de comér-

cio electrónico na Internet; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para plataformas de comércio 

electrónico na Internet e outros meios electrónicos; 

transmissão de dados, som e imagens para serviços de 

redes sociais (SNS); fornecimento de acesso a bases 

de dados para serviços de redes sociais (SNS); trans-

missão de ficheiros digitais para serviços de informa-

ções de compras; transmissão de ficheiros digitais de 

facturamento para conteúdos em linha; serviços de 

boletins electrónicos para serviços de redes sociais 

com base na localização (SNS) (serviços de telecomu-

nicações); envio de mensagens electrónicas para ser-

viços de redes sociais com base na localização (SNS); 

fornecimento de acesso a canais de comunicação para 

compras na Internet; fornecimento de acesso a plata-

formas de Internet móvel; fornecimento de acesso em 

linha a serviços financeiros; transmissão electrónica 

de dados de cartão de crédito e de pagamento de conta 

em linha através da Internet; transmissão e recepção 

de informações no domínio do financiamento a partir 

de uma base de dados informáticos ou através da In-

ternet; fornecimento de acesso a bases de dados para 

serviços de informações de compras; serviços de bo-

letins electrónicos para serviços de informações sobre 

compras (serviços de telecomunicações); fornecimento 

de acesso a aplicações através da Internet; transmissão 

de mensagens, dados, conteúdos através da Internet; 

serviços de comunicação telefónica fornecidos para 

centros de chamadas; fornecimento de canais de tele-

comunicações para serviços de televendas; serviços de 

envio de mensagens; transmissão electrónica de cor-

reio e mensagens; fornecimento de acesso a uma rede 

informática mundial através de dispositivos móveis; 

transmissão de vídeo e texto por meio de aplicações 

de dispositivos móveis; serviços de telecomunicações; 

transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, ima-

gens fixas e em movimento, texto e dados; emissão de 

televisão digital por satélite; transmissão de internet 

sem fios; transmissão de informações por serviços de 

redes sociais; fornecimento de acesso a plataformas na 
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Internet, bem como na Internet móvel; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a filmes e programas 

de televisão fornecidos através de um serviço de vídeo 

a pedido; transmissão electrónica de filmes e ficheiros 

multimédia através de redes informáticas e de comu-

nicações; transmissão de programas de publicidade e 

comunicações publicitárias nos meios de comunicação 

através de redes de comunicações digitais; serviços de 

transmissão de vídeo a pedido; serviços de transmis-

são contínua de multimédia digital; transmissão de 

texto, fotos e vídeos por meio de aplicações para tele-

fones inteligentes; transmissão electrónica e de trans-

missão contínua de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; serviços de transmissão contínua de dados; 

fornecimento de acesso electrónico a dispositivos de 

transmissão contínua para multimédia digital; serviços 

de transmissão contínua de conteúdos de multimédia 

digital para terceiros; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; fornecimento de serviços 

de transmissão contínua de filmes, música, vídeo, jo-

gos e conteúdos multimédia; serviços de transmissão 

contínua digital com jogos electrónicos; serviços de 

telecomunicações fornecidos através de plataformas 

e portais na Internet e outros meios de comunicação; 

fornecimento de acesso a plataformas e portais na In-

ternet; serviços de transmissão de televisão de vídeos 

a pedido; serviços de telecomunicações de voz sobre 

protocolo de Internet (VoIP); operação de redes de 

telecomunicações em banda larga; operação de re-

des locais; telecomunicações por rádio; fornecimento 

de informações relacionadas com comunicações nos 

meios de comunicação; serviços de comunicações de 

redes de valor acrescentado; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a conteúdos de vídeo e áudio; 

serviços de comunicação de vídeo; serviços de comuni-

cação em linha; assessoria em relação à comunicação 

na Internet em linha; informações sobre comunicação 

na Internet em linha; consultoria em comunicação na 

Internet em linha; operação de redes de telecomunica-

ções; fornecimento de acesso a conteúdos multimédia 

em linha; fornecimento de acesso de utilizador a pla-

taformas na Internet relacionadas com comunicações 

móveis; transmissão de vídeo através do telemóvel e da 

Internet; transmissão de informações para fins comer-

ciais; serviços de comunicação educacional de imagem 

por meio de computadores; transmissão de vídeos 

em linha; serviços de transmissão contínua de vídeo 

através da Internet; fornecimento de acesso de teleco-

municações a conteúdos de vídeo fornecidos através 

da Internet; transmissão de informações em redes na-

cionais e internacionais; transmissão de vídeo através 

de telefones móveis e dispositivos móveis; fornecimen-

to de salas de conversa na Internet para serviços de 

redes sociais baseados na localização (SNS); emissão 

e transmissão de programas de televisão; difusão e 

transmissão de programas de televisão pagar-para-ver; 

serviços de difusão e comunicação interactivos; difu-

são de filmes e programas de televisão; difusão de fil-

mes ou programas de televisão, incluindo na Internet, 

em redes de comunicações móveis e noutros meios de 

comunicação; difusão de programas de televisão, fil-

mes cinematográficos e outros conteúdos audiovisuais 

e multimédia através de protocolos da Internet e redes 

de comunicação; difusão de programas de televendas; 

serviços de difusão de rádio e televisão; difusão de 

conteúdos audiovisuais e multimédia através da Inter-

net; radiodifusão educacional; serviços de difusão pela 

Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176699

[220]  Data de pedido : 2020/12/14

[730]  Requerente : 

 Ieong Cheng Son

  Endereço : 33 6

L

 25-33 Rua. Um B. Iao Hon FL.6L Ed. Iao Kai Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/176718

[220]  Data de pedido : 2020/12/14

[730]  Requerente : LG Corp.

  Endereço : 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Reparação de painéis solares para 

produção de electricidade; instalação, manutenção e 

reparação de baterias e acumuladores; serviços de re-

carga de baterias e acumuladores; instalação de pilhas 

de combustível; reparação de pilhas de combustível; 

serviços de recarga de baterias; instalação, manuten-

ção e reparação de células fotovoltaicas e módulos 

fotovoltaicos; instalação, manutenção e reparação de 

módulos fotovoltaicos; carregamento de baterias para 

automóveis; carregamento de baterias para veículos; 

instalação / manutenção e reparação de equipamentos 

fotovoltaicos para produção de electricidade; serviços 

de construção de produção de energia alternativa; 

serviços de construção de uma nova fábrica de repro-

dução de energia (incluindo geração de energia solar 

/ energia eólica); serviços de construção de uma nova 

fábrica de reprodução de energia; serviços de instala-

ção de instalações de conversão de energias renová-

veis; manutenção de sistemas de redução de consumo 

de energia em edifícios; construção de edifícios e es-

truturas com eficiência energética.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/16  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0165643

[210]  N.º : N/176719

[220]  Data de pedido : 2020/12/14

[730]  Requerente : LG Corp.

  Endereço : 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Gestão (técnica) de aparelhos de ar-

mazenamento de energia; serviços de armazenamento 

electrónico para arquivo de bases de dados; serviços 

de análise de pesquisa em engenharia; inspecções téc-

nicas de engenharia (serviços de agrimensura); inves-

tigação tecnológica; serviços de pesquisa de produto / 

design customatizados e testes para o desenvolvimento 

de novos produtos relacionados com semiconduto-

res; serviços de consultadoria tecnológica na área de 

geração de energia alternativa; serviços de pesquisa 

e de desenvolvimento relacionados com produção de 

energias renováveis; serviços de pesquisa na área de 

energia; serviços de desenvolvimento de conceitos 

integrados de energia; design de condensadores eléc-

tricos; elaboração e desenvolvimento de sistemas foto-

voltaicos; monitorização do estado da carga de bateria; 

serviços de pesquisa e desenvolvimento de converso-

res / inversores / carregadores de energia para uso em 

sistemas de energias renováveis; design de aparelhos e 

máquinas no domínio de enchimento; manutenção de 

software informático utilizado para operação de apa-

relhos e máquinas de enchimento; pesquisa científica 

orientada utilizando bases de dados; reconstrução de 

sistemas de bases de dados para terceiros; serviços de 

assessoria relacionados com eficiência energética; ser-

viços de teste de diagnóstico técnico relacionados com 

gestão de energia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/16  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0165643

[210]  N.º : N/176722

[220]  Data de pedido : 2020/12/14

[730]  Requerente : LG Corp.

  Endereço : 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Reparação de painéis solares para 

produção de electricidade; instalação, manutenção e 

reparação de baterias e acumuladores; serviços de re-

carga de baterias e acumuladores; instalação de pilhas 

de combustível; reparação de pilhas de combustível; 

serviços de recarga de baterias; instalação, manuten-

ção e reparação de células fotovoltaicas e módulos 

fotovoltaicos; instalação, manutenção e reparação de 

módulos fotovoltaicos; carregamento de baterias para 

automóveis; carregamento de baterias para veículos; 

instalação / manutenção e reparação de equipamentos 

fotovoltaicos para produção de electricidade; serviços 

de construção de produção de energia alternativa; 

serviços de construção de uma nova fábrica de repro-
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dução de energia (incluindo geração de energia solar 

/ energia eólica); serviços de construção de uma nova 

fábrica de reprodução de energia; serviços de instala-

ção de instalações de conversão de energias renová-

veis; manutenção de sistemas de redução de consumo 

de energia em edifícios; construção de edifícios e es-

truturas com eficiência energética.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/30  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0193620

[210]  N.º : N/176723

[220]  Data de pedido : 2020/12/14

[730]  Requerente : LG Corp.

  Endereço : 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Gestão (técnica) de aparelhos de ar-

mazenamento de energia; serviços de armazenamento 

electrónico para arquivo de bases de dados; serviços 

de análise de pesquisa em engenharia; inspecções téc-

nicas de engenharia (serviços de agrimensura); inves-

tigação tecnológica; serviços de pesquisa de produto / 

design customatizados e testes para o desenvolvimento 

de novos produtos relacionados com semiconduto-

res; serviços de consultadoria tecnológica na área de 

geração de energia alternativa; serviços de pesquisa 

e de desenvolvimento relacionados com produção de 

energias renováveis; serviços de pesquisa na área de 

energia; serviços de desenvolvimento de conceitos 

integrados de energia; design de condensadores eléc-

tricos; elaboração e desenvolvimento de sistemas foto-

voltaicos; monitorização do estado da carga de bateria; 

serviços de pesquisa e desenvolvimento de converso-

res / inversores / carregadores de energia para uso em 

sistemas de energias renováveis; design de aparelhos e 

máquinas no domínio de enchimento; manutenção de 

software informático utilizado para operação de apa-

relhos e máquinas de enchimento; pesquisa científica 

orientada utilizando bases de dados; reconstrução de 

sistemas de bases de dados para terceiros; serviços de 

assessoria relacionados com eficiência energética; ser-

viços de teste de diagnóstico técnico relacionados com 

gestão de energia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/30  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0193620

[210]  N.º : N/176793

[220]  Data de pedido : 2020/12/15

[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 : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 
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para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81257

[210]  N.º : N/176794

[220]  Data de pedido : 2020/12/15

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas; administração de 

empresas; serviços de consultoria comercial; serviços 

de planeamento de carreira profissional, e serviços de 

informação; provisão de funções de escritório; servi-

ços de agência de publicidade; serviços de publicidade, 

marketing e promoção; publicidade e consultoria de 

marketing; serviços de promoção de vendas; promoção 

de bens e serviços para terceiros; condução de pesqui-

sas de mercado; análise de respostas à publicidade e 

pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, 

produção, e disseminação de publicidade e material 

publicitário para terceiros; serviços de planeamento 

para meios de comunicação; administração de pro-

gramas de lealdade para consumidores; arranjo e 

condução de programas de incentive para promover a 

venda de bens e serviços; gestão de dados e ficheiros 

informáticos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de 

informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa 

rede global de computador e outras redes electrónicas 

e de comunicação para terceiros; organização de con-

teúdos de informação fornecidos através de uma rede 

global de computador e outras redes electrónicas e de 

comunicação de acordo com as preferências dos usuá-

rios; provisão de informação comercial sobre negócios 

e consumidores através de redes de computadores e 

redes globais de comunicação; serviços comerciais, no-

meadamente a provisão de base de dados informáticas 

relacionadas com a compra e venda de uma variedade 

de produtos e serviços para terceiros; compilações de 

directórios para publicação na Internet e outras redes 

electrónicas, informáticas e de comunicação; lojas de 

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

serviços de lojas de vendas a retalho fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com livros, revistas, periódicos, boletins infor-

mativos, diários e outras publicações numa variedade 

de tópicos de interesse geral, fornecidos através da 

Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com entretenimento apresentando filmes, programas 

de televisão, eventos desportivos, trabalhos musicais, 

e trabalhos de áudio e audiovisuais, através da In-

ternet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com computadores, produtos electrónicos e de entre-

tenimento, aparelhos de telecomunicação, telemóveis, 

dispositivos electrónicos digitais portáteis, e outros 

electrónicos de consumo, software informático, e aces-

sórios, periféricos, peças, e estojos para transportar 

tais produtos, através da Internet e outras redes infor-

máticas, electrónicas e de comunicação; demostração 

de produtos fornecidos em lojas e através de redes glo-

bais de comunicação e outras redes electrónicas e de 

comunicação; serviços de angariação de assinaturas, 

nomeadamente provisão de angariação de assinaturas 

para textos, dados, imagens, áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia, fornecidos através da Internet e outras 

redes electrónicas e de comunicação; fornecimento de 

textos pré-gravados, dados, imagens, áudio, vídeo e 

conteúdo multimédia descarregáveis para uma anga-

riação de assinaturas sob taxa ou pré-pago através da 

Internet e outras redes electrónicas e de comunicação; 

arranjo e condução de conferências comerciais e de 

negócios e trocas comerciais, espectáculos e exposi-

ções; serviços de informação, aconselhamento e con-

sultoria relacionados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81257

[210]  N.º : N/176807

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Apple Inc.
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  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-
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fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81258

[210]  N.º : N/176808

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas; administração de 

empresas; serviços de consultoria comercial; serviços 

de planeamento de carreira profissional, e serviços de 

informação; provisão de funções de escritório; servi-

ços de agência de publicidade; serviços de publicidade, 

marketing e promoção; publicidade e consultoria de 

marketing; serviços de promoção de vendas; promoção 

de bens e serviços para terceiros; condução de pesqui-

sas de mercado; análise de respostas à publicidade e 

pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, 

produção, e disseminação de publicidade e material 

publicitário para terceiros; serviços de planeamento 

para meios de comunicação; administração de pro-

gramas de lealdade para consumidores; arranjo e 

condução de programas de incentive para promover a 

venda de bens e serviços; gestão de dados e ficheiros 

informáticos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de 

informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa 

rede global de computador e outras redes electrónicas 

e de comunicação para terceiros; organização de con-

teúdos de informação fornecidos através de uma rede 

global de computador e outras redes electrónicas e de 

comunicação de acordo com as preferências dos usuá-

rios; provisão de informação comercial sobre negócios 

e consumidores através de redes de computadores e 

redes globais de comunicação; serviços comerciais, no-

meadamente a provisão de base de dados informáticas 

relacionadas com a compra e venda de uma variedade 

de produtos e serviços para terceiros; compilações de 

directórios para publicação na Internet e outras redes 

electrónicas, informáticas e de comunicação; lojas de 

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

serviços de lojas de vendas a retalho fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com livros, revistas, periódicos, boletins infor-

mativos, diários e outras publicações numa variedade 

de tópicos de interesse geral, fornecidos através da 

Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com entretenimento apresentando filmes, programas 
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de televisão, eventos desportivos, trabalhos musicais, 

e trabalhos de áudio e audiovisuais, através da In-

ternet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com computadores, produtos electrónicos e de entre-

tenimento, aparelhos de telecomunicação, telemóveis, 

dispositivos electrónicos digitais portáteis, e outros 

electrónicos de consumo, software informático, e aces-

sórios, periféricos, peças, e estojos para transportar 

tais produtos, através da Internet e outras redes infor-

máticas, electrónicas e de comunicação; demostração 

de produtos fornecidos em lojas e através de redes glo-

bais de comunicação e outros redes electrónicas e de 

comunicação; serviços de angariação de assinaturas, 

nomeadamente provisão de angariação de assinaturas 

para textos, dados, imagens, áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia, fornecidos através da Internet e outras 

redes electrónicas e de comunicação; fornecimento de 

textos pré-gravados, dados, imagens, áudio, vídeo e 

conteúdo multimédia descarregáveis para uma anga-

riação de assinaturas sob taxa ou pré-pago através da 

Internet e outras redes electrónicas e de comunicação; 

arranjo e condução de conferências comerciais e de 

negócios e trocas comerciais, espectáculos e exposi-

ções; serviços de informação, aconselhamento e con-

sultoria relacionados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81258

[210]  N.º : N/176812

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : British American Tobacco (Brands) 

Limited

  Endereço : Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco, tabaco em bruto ou manufac-

turado, produtos de tabaco, sucedâneos de tabaco sem 

ser para uso medicinal, todos para serem aquecidos 

mas não queimados; artigos para fumadores; dispositi-

vos eletrónicos e suas peças para fins de aquecimento 

de tabaco.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/23  União Euro-

peia N.º 018258696

[210]  N.º : N/176842

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de encomen-

das; fornecimento de acesso a plataformas de comér-

cio electrónico na Internet; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para plataformas de comércio 

electrónico na Internet e outros meios electrónicos; 

transmissão de dados, som e imagens para serviços de 

redes sociais (SNS); fornecimento de acesso a bases 

de dados para serviços de redes sociais (SNS); trans-

missão de ficheiros digitais para serviços de informa-

ções de compras; transmissão de ficheiros digitais de 

facturamento para conteúdos em linha; serviços de 

boletins electrónicos para serviços de redes sociais 

com base na localização (SNS) (serviços de telecomu-

nicações); envio de mensagens electrónicas para ser-

viços de redes sociais com base na localização (SNS); 

fornecimento de acesso a canais de comunicação para 

compras na Internet; fornecimento de acesso a plata-

formas de Internet móvel; fornecimento de acesso em 

linha a serviços financeiros; transmissão electrónica 

de dados de cartão de crédito e de pagamento de conta 

em linha através da Internet; transmissão e recepção 

de informações no domínio do financiamento a partir 

de uma base de dados informáticos ou através da In-

ternet; fornecimento de acesso a bases de dados para 

serviços de informações de compras; serviços de bo-

letins electrónicos para serviços de informações sobre 

compras (serviços de telecomunicações); fornecimento 

de acesso a aplicações através da Internet; transmissão 

de mensagens, dados, conteúdos através da Internet; 

serviços de comunicação telefónica fornecidos para 

centros de chamadas; fornecimento de canais de tele-

comunicações para serviços de televendas; serviços de 

envio de mensagens; transmissão electrónica de cor-

reio e mensagens; fornecimento de acesso a uma rede 
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informática mundial através de dispositivos móveis; 

transmissão de vídeo e texto por meio de aplicações 

de dispositivos móveis; serviços de telecomunicações; 

transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, ima-

gens fixas e em movimento, texto e dados; emissão de 

televisão digital por satélite; transmissão de internet 

sem fios; transmissão de informações por serviços de 

redes sociais; fornecimento de acesso a plataformas na 

Internet, bem como na Internet móvel; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a filmes e programas 

de televisão fornecidos através de um serviço de vídeo 

a pedido; transmissão electrónica de filmes e ficheiros 

multimédia através de redes informáticas e de comu-

nicações; transmissão de programas de publicidade e 

comunicações publicitárias nos meios de comunicação 

através de redes de comunicações digitais; serviços de 

transmissão de vídeo a pedido; serviços de transmis-

são contínua de multimédia digital; transmissão de 

texto, fotos e vídeos por meio de aplicações para tele-

fones inteligentes; transmissão electrónica e de trans-

missão contínua de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; serviços de transmissão contínua de dados; 

fornecimento de acesso electrónico a dispositivos de 

transmissão contínua para multimédia digital; serviços 

de transmissão contínua de conteúdos de multimédia 

digital para terceiros; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; fornecimento de serviços 

de transmissão contínua de filmes, música, vídeo, jo-

gos e conteúdos multimédia; serviços de transmissão 

contínua digital com jogos electrónicos; serviços de 

telecomunicações fornecidos através de plataformas 

e portais na Internet e outros meios de comunicação; 

fornecimento de acesso a plataformas e portais na In-

ternet; serviços de transmissão de televisão de vídeos 

a pedido; serviços de telecomunicações de voz sobre 

protocolo de Internet (VoIP); operação de redes de 

telecomunicações em banda larga; operação de re-

des locais; telecomunicações por rádio; fornecimento 

de informações relacionadas com comunicações nos 

meios de comunicação; serviços de comunicações de 

redes de valor acrescentado; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a conteúdos de vídeo e áudio; 

serviços de comunicação de vídeo; serviços de comuni-

cação em linha; assessoria em relação à comunicação 

na Internet em linha; informações sobre comunicação 

na Internet em linha; consultoria em comunicação na 

Internet em linha; operação de redes de telecomunica-

ções; fornecimento de acesso a conteúdos multimédia 

em linha; fornecimento de acesso de utilizador a pla-

taformas na Internet relacionadas com comunicações 

móveis; transmissão de vídeo através do telemóvel e da 

Internet; transmissão de informações para fins comer-

ciais; serviços de comunicação educacional de imagem 

por meio de computadores; transmissão de vídeos 

em linha; serviços de transmissão contínua de vídeo 

através da Internet; fornecimento de acesso de teleco-

municações a conteúdos de vídeo fornecidos através 

da Internet; transmissão de informações em redes na-

cionais e internacionais; transmissão de vídeo através 

de telefones móveis e dispositivos móveis; fornecimen-

to de salas de conversa na Internet para serviços de 

redes sociais baseados na localização (SNS); emissão 

e transmissão de programas de televisão; difusão e 

transmissão de programas de televisão pagar-para-ver; 

serviços de difusão e comunicação interactivos; difu-

são de filmes e programas de televisão; difusão de fil-

mes ou programas de televisão, incluindo na Internet, 

em redes de comunicações móveis e noutros meios de 

comunicação; difusão de programas de televisão, fil-

mes cinematográficos e outros conteúdos audiovisuais 

e multimédia através de protocolos da Internet e redes 

de comunicação; difusão de programas de televendas; 

serviços de difusão de rádio e televisão; difusão de 

conteúdos audiovisuais e multimédia através da Inter-

net; radiodifusão educacional; serviços de difusão pela 

Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176847

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de encomen-

das; fornecimento de acesso a plataformas de comér-

cio electrónico na Internet; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para plataformas de comércio 

electrónico na Internet e outros meios electrónicos; 
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transmissão de dados, som e imagens para serviços de 

redes sociais (SNS); fornecimento de acesso a bases 

de dados para serviços de redes sociais (SNS); trans-

missão de ficheiros digitais para serviços de informa-

ções de compras; transmissão de ficheiros digitais de 

facturamento para conteúdos em linha; serviços de 

boletins electrónicos para serviços de redes sociais 

com base na localização (SNS) (serviços de telecomu-

nicações); envio de mensagens electrónicas para ser-

viços de redes sociais com base na localização (SNS); 

fornecimento de acesso a canais de comunicação para 

compras na Internet; fornecimento de acesso a plata-

formas de Internet móvel; fornecimento de acesso em 

linha a serviços financeiros; transmissão electrónica 

de dados de cartão de crédito e de pagamento de conta 

em linha através da Internet; transmissão e recepção 

de informações no domínio do financiamento a partir 

de uma base de dados informáticos ou através da In-

ternet; fornecimento de acesso a bases de dados para 

serviços de informações de compras; serviços de bo-

letins electrónicos para serviços de informações sobre 

compras (serviços de telecomunicações); fornecimento 

de acesso a aplicações através da Internet; transmissão 

de mensagens, dados, conteúdos através da Internet; 

serviços de comunicação telefónica fornecidos para 

centros de chamadas; fornecimento de canais de tele-

comunicações para serviços de televendas; serviços de 

envio de mensagens; transmissão electrónica de cor-

reio e mensagens; fornecimento de acesso a uma rede 

informática mundial através de dispositivos móveis; 

transmissão de vídeo e texto por meio de aplicações 

de dispositivos móveis; serviços de telecomunicações; 

transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, ima-

gens fixas e em movimento, texto e dados; emissão de 

televisão digital por satélite; transmissão de internet 

sem fios; transmissão de informações por serviços de 

redes sociais; fornecimento de acesso a plataformas na 

Internet, bem como na Internet móvel; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a filmes e programas 

de televisão fornecidos através de um serviço de vídeo 

a pedido; transmissão electrónica de filmes e ficheiros 

multimédia através de redes informáticas e de comu-

nicações; transmissão de programas de publicidade e 

comunicações publicitárias nos meios de comunicação 

através de redes de comunicações digitais; serviços de 

transmissão de vídeo a pedido; serviços de transmis-

são contínua de multimédia digital; transmissão de 

texto, fotos e vídeos por meio de aplicações para tele-

fones inteligentes; transmissão electrónica e de trans-

missão contínua de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; serviços de transmissão contínua de dados; 

fornecimento de acesso electrónico a dispositivos de 

transmissão contínua para multimédia digital; serviços 

de transmissão contínua de conteúdos de multimédia 

digital para terceiros; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; fornecimento de serviços 

de transmissão contínua de filmes, música, vídeo, jo-

gos e conteúdos multimédia; serviços de transmissão 

contínua digital com jogos electrónicos; serviços de 

telecomunicações fornecidos através de plataformas 

e portais na Internet e outros meios de comunicação; 

fornecimento de acesso a plataformas e portais na In-

ternet; serviços de transmissão de televisão de vídeos 

a pedido; serviços de telecomunicações de voz sobre 

protocolo de Internet (VoIP); operação de redes de 

telecomunicações em banda larga; operação de re-

des locais; telecomunicações por rádio; fornecimento 

de informações relacionadas com comunicações nos 

meios de comunicação; serviços de comunicações de 

redes de valor acrescentado; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a conteúdos de vídeo e áudio; 

serviços de comunicação de vídeo; serviços de comuni-

cação em linha; assessoria em relação à comunicação 

na Internet em linha; informações sobre comunicação 

na Internet em linha; consultoria em comunicação na 

Internet em linha; operação de redes de telecomunica-

ções; fornecimento de acesso a conteúdos multimédia 

em linha; fornecimento de acesso de utilizador a pla-

taformas na Internet relacionadas com comunicações 

móveis; transmissão de vídeo através do telemóvel e da 

Internet; transmissão de informações para fins comer-

ciais; serviços de comunicação educacional de imagem 

por meio de computadores; transmissão de vídeos 

em linha; serviços de transmissão contínua de vídeo 

através da Internet; fornecimento de acesso de teleco-

municações a conteúdos de vídeo fornecidos através 

da Internet; transmissão de informações em redes na-

cionais e internacionais; transmissão de vídeo através 

de telefones móveis e dispositivos móveis; fornecimen-

to de salas de conversa na Internet para serviços de 

redes sociais baseados na localização (SNS); emissão 

e transmissão de programas de televisão; difusão e 

transmissão de programas de televisão pagar-para-ver; 

serviços de difusão e comunicação interactivos; difu-
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são de filmes e programas de televisão; difusão de fil-

mes ou programas de televisão, incluindo na Internet, 

em redes de comunicações móveis e noutros meios de 

comunicação; difusão de programas de televisão, fil-

mes cinematográficos e outros conteúdos audiovisuais 

e multimédia através de protocolos da Internet e redes 

de comunicação; difusão de programas de televendas; 

serviços de difusão de rádio e televisão; difusão de 

conteúdos audiovisuais e multimédia através da Inter-

net; radiodifusão educacional; serviços de difusão pela 

Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176852

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de encomen-

das; fornecimento de acesso a plataformas de comér-

cio electrónico na Internet; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para plataformas de comércio 

electrónico na Internet e outros meios electrónicos; 

transmissão de dados, som e imagens para serviços de 

redes sociais (SNS); fornecimento de acesso a bases 

de dados para serviços de redes sociais (SNS); trans-

missão de ficheiros digitais para serviços de informa-

ções de compras; transmissão de ficheiros digitais de 

facturamento para conteúdos em linha; serviços de 

boletins electrónicos para serviços de redes sociais 

com base na localização (SNS) (serviços de telecomu-

nicações); envio de mensagens electrónicas para ser-

viços de redes sociais com base na localização (SNS); 

fornecimento de acesso a canais de comunicação para 

compras na Internet; fornecimento de acesso a plata-

formas de Internet móvel; fornecimento de acesso em 

linha a serviços financeiros; transmissão electrónica 

de dados de cartão de crédito e de pagamento de conta 

em linha através da Internet; transmissão e recepção 

de informações no domínio do financiamento a partir 

de uma base de dados informáticos ou através da In-

ternet; fornecimento de acesso a bases de dados para 

serviços de informações de compras; serviços de bo-

letins electrónicos para serviços de informações sobre 

compras (serviços de telecomunicações); fornecimento 

de acesso a aplicações através da Internet; transmissão 

de mensagens, dados, conteúdos através da Internet; 

serviços de comunicação telefónica fornecidos para 

centros de chamadas; fornecimento de canais de tele-

comunicações para serviços de televendas; serviços de 

envio de mensagens; transmissão electrónica de cor-

reio e mensagens; fornecimento de acesso a uma rede 

informática mundial através de dispositivos móveis; 

transmissão de vídeo e texto por meio de aplicações 

de dispositivos móveis; serviços de telecomunicações; 

transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, ima-

gens fixas e em movimento, texto e dados; emissão de 

televisão digital por satélite; transmissão de internet 

sem fios; transmissão de informações por serviços de 

redes sociais; fornecimento de acesso a plataformas na 

Internet, bem como na Internet móvel; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a filmes e programas 

de televisão fornecidos através de um serviço de vídeo 

a pedido; transmissão electrónica de filmes e ficheiros 

multimédia através de redes informáticas e de comu-

nicações; transmissão de programas de publicidade e 

comunicações publicitárias nos meios de comunicação 

através de redes de comunicações digitais; serviços de 

transmissão de vídeo a pedido; serviços de transmis-

são contínua de multimédia digital; transmissão de 

texto, fotos e vídeos por meio de aplicações para tele-

fones inteligentes; transmissão electrónica e de trans-

missão contínua de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; serviços de transmissão contínua de dados; 

fornecimento de acesso electrónico a dispositivos de 

transmissão contínua para multimédia digital; serviços 

de transmissão contínua de conteúdos de multimédia 

digital para terceiros; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; fornecimento de serviços 

de transmissão contínua de filmes, música, vídeo, jo-

gos e conteúdos multimédia; serviços de transmissão 

contínua digital com jogos electrónicos; serviços de 

telecomunicações fornecidos através de plataformas 

e portais na Internet e outros meios de comunicação; 

fornecimento de acesso a plataformas e portais na In-

ternet; serviços de transmissão de televisão de vídeos 

a pedido; serviços de telecomunicações de voz sobre 

protocolo de Internet (VoIP); operação de redes de 

telecomunicações em banda larga; operação de re-
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des locais; telecomunicações por rádio; fornecimento 

de informações relacionadas com comunicações nos 

meios de comunicação; serviços de comunicações de 

redes de valor acrescentado; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a conteúdos de vídeo e áudio; 

serviços de comunicação de vídeo; serviços de comuni-

cação em linha; assessoria em relação à comunicação 

na Internet em linha; informações sobre comunicação 

na Internet em linha; consultoria em comunicação na 

Internet em linha; operação de redes de telecomunica-

ções; fornecimento de acesso a conteúdos multimédia 

em linha; fornecimento de acesso de utilizador a pla-

taformas na Internet relacionadas com comunicações 

móveis; transmissão de vídeo através do telemóvel e da 

Internet; transmissão de informações para fins comer-

ciais; serviços de comunicação educacional de imagem 

por meio de computadores; transmissão de vídeos 

em linha; serviços de transmissão contínua de vídeo 

através da Internet; fornecimento de acesso de teleco-

municações a conteúdos de vídeo fornecidos através 

da Internet; transmissão de informações em redes na-

cionais e internacionais; transmissão de vídeo através 

de telefones móveis e dispositivos móveis; fornecimen-

to de salas de conversa na Internet para serviços de 

redes sociais baseados na localização (SNS); emissão 

e transmissão de programas de televisão; difusão e 

transmissão de programas de televisão pagar-para-ver; 

serviços de difusão e comunicação interactivos; difu-

são de filmes e programas de televisão; difusão de fil-

mes ou programas de televisão, incluindo na Internet, 

em redes de comunicações móveis e noutros meios de 

comunicação; difusão de programas de televisão, fil-

mes cinematográficos e outros conteúdos audiovisuais 

e multimédia através de protocolos da Internet e redes 

de comunicação; difusão de programas de televendas; 

serviços de difusão de rádio e televisão; difusão de 

conteúdos audiovisuais e multimédia através da Inter-

net; radiodifusão educacional; serviços de difusão pela 

Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176857

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Son-

gpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de encomen-

das; fornecimento de acesso a plataformas de comér-

cio electrónico na Internet; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para plataformas de comércio 

electrónico na Internet e outros meios electrónicos; 

transmissão de dados, som e imagens para serviços de 

redes sociais (SNS); fornecimento de acesso a bases 

de dados para serviços de redes sociais (SNS); trans-

missão de ficheiros digitais para serviços de informa-

ções de compras; transmissão de ficheiros digitais de 

facturamento para conteúdos em linha; serviços de 

boletins electrónicos para serviços de redes sociais 

com base na localização (SNS) (serviços de telecomu-

nicações); envio de mensagens electrónicas para ser-

viços de redes sociais com base na localização (SNS); 

fornecimento de acesso a canais de comunicação para 

compras na Internet; fornecimento de acesso a plata-

formas de Internet móvel; fornecimento de acesso em 

linha a serviços financeiros; transmissão electrónica 

de dados de cartão de crédito e de pagamento de conta 

em linha através da Internet; transmissão e recepção 

de informações no domínio do financiamento a partir 

de uma base de dados informáticos ou através da In-

ternet; fornecimento de acesso a bases de dados para 

serviços de informações de compras; serviços de bo-

letins electrónicos para serviços de informações sobre 

compras (serviços de telecomunicações); fornecimento 

de acesso a aplicações através da Internet; transmissão 

de mensagens, dados, conteúdos através da Internet; 

serviços de comunicação telefónica fornecidos para 

centros de chamadas; fornecimento de canais de tele-

comunicações para serviços de televendas; serviços de 

envio de mensagens; transmissão electrónica de cor-

reio e mensagens; fornecimento de acesso a uma rede 

informática mundial através de dispositivos móveis; 

transmissão de vídeo e texto por meio de aplicações 

de dispositivos móveis; serviços de telecomunicações; 

transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, ima-

gens fixas e em movimento, texto e dados; emissão de 

televisão digital por satélite; transmissão de internet 

sem fios; transmissão de informações por serviços de 

redes sociais; fornecimento de acesso a plataformas na 

Internet, bem como na Internet móvel; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a filmes e programas 

de televisão fornecidos através de um serviço de vídeo 

a pedido; transmissão electrónica de filmes e ficheiros 

multimédia através de redes informáticas e de comu-

nicações; transmissão de programas de publicidade e 

comunicações publicitárias nos meios de comunicação 
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através de redes de comunicações digitais; serviços de 

transmissão de vídeo a pedido; serviços de transmis-

são contínua de multimédia digital; transmissão de 

texto, fotos e vídeos por meio de aplicações para tele-

fones inteligentes; transmissão electrónica e de trans-

missão contínua de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; serviços de transmissão contínua de dados; 

fornecimento de acesso electrónico a dispositivos de 

transmissão contínua para multimédia digital; serviços 

de transmissão contínua de conteúdos de multimédia 

digital para terceiros; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; fornecimento de serviços 

de transmissão contínua de filmes, música, vídeo, jo-

gos e conteúdos multimédia; serviços de transmissão 

contínua digital com jogos electrónicos; serviços de 

telecomunicações fornecidos através de plataformas 

e portais na Internet e outros meios de comunicação; 

fornecimento de acesso a plataformas e portais na In-

ternet; serviços de transmissão de televisão de vídeos 

a pedido; serviços de telecomunicações de voz sobre 

protocolo de Internet (VoIP); operação de redes de 

telecomunicações em banda larga; operação de re-

des locais; telecomunicações por rádio; fornecimento 

de informações relacionadas com comunicações nos 

meios de comunicação; serviços de comunicações de 

redes de valor acrescentado; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a conteúdos de vídeo e áudio; 

serviços de comunicação de vídeo; serviços de comuni-

cação em linha; assessoria em relação à comunicação 

na Internet em linha; informações sobre comunicação 

na Internet em linha; consultoria em comunicação na 

Internet em linha; operação de redes de telecomunica-

ções; fornecimento de acesso a conteúdos multimédia 

em linha; fornecimento de acesso de utilizador a pla-

taformas na Internet relacionadas com comunicações 

móveis; transmissão de vídeo através do telemóvel e da 

Internet; transmissão de informações para fins comer-

ciais; serviços de comunicação educacional de imagem 

por meio de computadores; transmissão de vídeos 

em linha; serviços de transmissão contínua de vídeo 

através da Internet; fornecimento de acesso de teleco-

municações a conteúdos de vídeo fornecidos através 

da Internet; transmissão de informações em redes na-

cionais e internacionais; transmissão de vídeo através 

de telefones móveis e dispositivos móveis; fornecimen-

to de salas de conversa na Internet para serviços de 

redes sociais baseados na localização (SNS); emissão 

e transmissão de programas de televisão; difusão e 

transmissão de programas de televisão pagar-para-ver; 

serviços de difusão e comunicação interactivos; difu-

são de filmes e programas de televisão; difusão de fil-

mes ou programas de televisão, incluindo na Internet, 

em redes de comunicações móveis e noutros meios de 

comunicação; difusão de programas de televisão, fil-

mes cinematográficos e outros conteúdos audiovisuais 

e multimédia através de protocolos da Internet e redes 

de comunicação; difusão de programas de televendas; 

serviços de difusão de rádio e televisão; difusão de 

conteúdos audiovisuais e multimédia através da Inter-

net; radiodifusão educacional; serviços de difusão pela 

Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176862

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de encomen-

das; fornecimento de acesso a plataformas de comér-

cio electrónico na Internet; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para plataformas de comércio 

electrónico na Internet e outros meios electrónicos; 

transmissão de dados, som e imagens para serviços de 

redes sociais (SNS); fornecimento de acesso a bases 

de dados para serviços de redes sociais (SNS); trans-

missão de ficheiros digitais para serviços de informa-

ções de compras; transmissão de ficheiros digitais de 

facturamento para conteúdos em linha; serviços de 

boletins electrónicos para serviços de redes sociais 

com base na localização (SNS) (serviços de telecomu-

nicações); envio de mensagens electrónicas para ser-

viços de redes sociais com base na localização (SNS); 

fornecimento de acesso a canais de comunicação para 

compras na Internet; fornecimento de acesso a plata-

formas de Internet móvel; fornecimento de acesso em 

linha a serviços financeiros; transmissão electrónica 
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de dados de cartão de crédito e de pagamento de conta 

em linha através da Internet; transmissão e recepção 

de informações no domínio do financiamento a partir 

de uma base de dados informáticos ou através da In-

ternet; fornecimento de acesso a bases de dados para 

serviços de informações de compras; serviços de bo-

letins electrónicos para serviços de informações sobre 

compras (serviços de telecomunicações); fornecimento 

de acesso a aplicações através da Internet; transmissão 

de mensagens, dados, conteúdos através da Internet; 

serviços de comunicação telefónica fornecidos para 

centros de chamadas; fornecimento de canais de tele-

comunicações para serviços de televendas; serviços de 

envio de mensagens; transmissão electrónica de cor-

reio e mensagens; fornecimento de acesso a uma rede 

informática mundial através de dispositivos móveis; 

transmissão de vídeo e texto por meio de aplicações 

de dispositivos móveis; serviços de telecomunicações; 

transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, ima-

gens fixas e em movimento, texto e dados; emissão de 

televisão digital por satélite; transmissão de internet 

sem fios; transmissão de informações por serviços de 

redes sociais; fornecimento de acesso a plataformas na 

Internet, bem como na Internet móvel; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a filmes e programas 

de televisão fornecidos através de um serviço de vídeo 

a pedido; transmissão electrónica de filmes e ficheiros 

multimédia através de redes informáticas e de comu-

nicações; transmissão de programas de publicidade e 

comunicações publicitárias nos meios de comunicação 

através de redes de comunicações digitais; serviços de 

transmissão de vídeo a pedido; serviços de transmis-

são contínua de multimédia digital; transmissão de 

texto, fotos e vídeos por meio de aplicações para tele-

fones inteligentes; transmissão electrónica e de trans-

missão contínua de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; serviços de transmissão contínua de dados; 

fornecimento de acesso electrónico a dispositivos de 

transmissão contínua para multimédia digital; serviços 

de transmissão contínua de conteúdos de multimédia 

digital para terceiros; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; fornecimento de serviços 

de transmissão contínua de filmes, música, vídeo, jo-

gos e conteúdos multimédia; serviços de transmissão 

contínua digital com jogos electrónicos; serviços de 

telecomunicações fornecidos através de plataformas 

e portais na Internet e outros meios de comunicação; 

fornecimento de acesso a plataformas e portais na In-

ternet; serviços de transmissão de televisão de vídeos 

a pedido; serviços de telecomunicações de voz sobre 

protocolo de Internet (VoIP); operação de redes de 

telecomunicações em banda larga; operação de re-

des locais; telecomunicações por rádio; fornecimento 

de informações relacionadas com comunicações nos 

meios de comunicação; serviços de comunicações de 

redes de valor acrescentado; fornecimento de acesso 

de telecomunicações a conteúdos de vídeo e áudio; 

serviços de comunicação de vídeo; serviços de comuni-

cação em linha; assessoria em relação à comunicação 

na Internet em linha; informações sobre comunicação 

na Internet em linha; consultoria em comunicação na 

Internet em linha; operação de redes de telecomunica-

ções; fornecimento de acesso a conteúdos multimédia 

em linha; fornecimento de acesso de utilizador a pla-

taformas na Internet relacionadas com comunicações 

móveis; transmissão de vídeo através do telemóvel e da 

Internet; transmissão de informações para fins comer-

ciais; serviços de comunicação educacional de imagem 

por meio de computadores; transmissão de vídeos 

em linha; serviços de transmissão contínua de vídeo 

através da Internet; fornecimento de acesso de teleco-

municações a conteúdos de vídeo fornecidos através 

da Internet; transmissão de informações em redes na-

cionais e internacionais; transmissão de vídeo através 

de telefones móveis e dispositivos móveis; fornecimen-

to de salas de conversa na Internet para serviços de 

redes sociais baseados na localização (SNS); emissão 

e transmissão de programas de televisão; difusão e 

transmissão de programas de televisão pagar-para-ver; 

serviços de difusão e comunicação interactivos; difu-

são de filmes e programas de televisão; difusão de fil-

mes ou programas de televisão, incluindo na Internet, 

em redes de comunicações móveis e noutros meios de 

comunicação; difusão de programas de televisão, fil-

mes cinematográficos e outros conteúdos audiovisuais 

e multimédia através de protocolos da Internet e redes 

de comunicação; difusão de programas de televendas; 

serviços de difusão de rádio e televisão; difusão de 

conteúdos audiovisuais e multimédia através da Inter-

net; radiodifusão educacional; serviços de difusão pela 

Internet.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/176908

[220]  Data de pedido : 2020/12/17

[730]  Requerente : 

 PARSONS MUSIC LIMITED

  Endereço : 39

8

 8/Fl., Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsi-

mshatsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176909

[220]  Data de pedido : 2020/12/17

[730]  Requerente : 

 PARSONS MUSIC LIMITED

  Endereço : 39

8

 8/Fl., Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsi-

mshatsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176910

[220]  Data de pedido : 2020/12/17

[730]  Requerente : 

 PARSONS MUSIC LIMITED

  Endereço : 39

8

 8/Fl., Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsi-

mshatsui, 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/176911

[220]  Data de pedido : 2020/12/17

[730]  Requerente : 

 PARSONS MUSIC LIMITED

  Endereço : 39

8

 8/Fl., Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsi-

mshatsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176912

[220]  Data de pedido : 2020/12/17

[730]  Requerente : 

 PARSONS MUSIC LIMITED

  Endereço : 39

8

 8/Fl., Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsi-

mshatsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176913

[220]  Data de pedido : 2020/12/17

[730]  Requerente : 

 PARSONS MUSIC LIMITED

  Endereço : 39

8

 8/Fl., Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsi-

mshatsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176914

[220]  Data de pedido : 2020/12/17

[730]  Requerente : 

 PARSONS MUSIC LIMITED

  Endereço : 39

8

 8/Fl., Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsi-

mshatsui, 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/176915

[220]  Data de pedido : 2020/12/17

[730]  Requerente : 

 PARSONS MUSIC LIMITED

  Endereço : 39

8

 8/Fl., Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsi-

mshatsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176940

[220]  Data de pedido : 2020/12/17

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Emissão e transmissão de voz, dados, 

imagens, música, áudio, vídeo, multimédia, televisão, 

jogos de vídeo, jogos de computador, e rádio por meio 

de redes de telecomunicações, redes de computador, 

a Internet, satélite, rádio, redes de comunicações wi-

reless, televisão e cabo; radiodifusão e transmissão de 

música, áudio, vídeo, jogos de computador e conteúdos 

multimédia em streaming através de redes de teleco-

municações, redes de computador, Internet, satélite, 

rádio, redes de comunicações wireless, televisão e 

cabo; serviços de radiodifusão e transmissão por subs-

crição e pagamento por visualização através de redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

satélite, rádio, redes de telecomunicações wireless, te-

levisão e cabo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Roxo, azul e verde.

[300]  Prioridade : 2020/06/19  Jamaica

N.º 80690
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[210]  N.º : N/176943

[220]  Data de pedido : 2020/12/17

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador; software 

informático para instalação, configuração, operação 

ou controle de dispositivos móveis, telefones móveis, 

dispositivos portáteis, computadores, periféricos para 

computador, codificadores / descodificadores (set-top 

boxes), televisões, e leitores de áudio e vídeo; software 

para o desenvolvimento de programas informáticos; 

software de jogos de computador; áudio, vídeo e con-

teúdo multimédia pré-gravado descarregável; software 

informático para organização, armazenamento, parti-

lha e visualização de dados, notícias, imagens, áudio, 

vídeo, multimédia, televisão, publicações, jogos de 

vídeo, jogos de computador e filmes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Roxo, azul e verde.

[300]  Prioridade : 2020/06/19  Jamaica

N.º 80690

[210]  N.º : N/176987

[220]  Data de pedido : 2020/12/17

[730]  Requerente : AGUAS DE CABREIROA, S.A.

  Endereço : C º de Cabreiroa, s/n, 32600 Verín 

(Orense), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não-alcoólicas; água 

mineral e gaseificada; bebidas de fruta e sumos de fru-

ta; xaropes e outras preparações não alcoólicas para o 

fabrico de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177066

[220]  Data de pedido : 2020/12/18

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Painéis solares para a produção de 

electricidade; bolachas fotovoltaicas (solar wafers); ba-

terias solares; computadores; hardware de computado-

res; computadores portáteis; computadores de tablete; 

aparelhos e instrumentos de telecomunicações; telefo-

nes; telemóveis; telefones inteligentes; dispositivos de 

comunicação sem fios para transmissão de voz, dados, 

imagens, áudio, vídeo, e conteúdo multimédia; apare-

lhos de comunicação para redes; dispositivos electró-

nicos digitais portáteis capazes de proporcionar acesso 

à Internet e para o envio, recepção e armazenamento 

de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros 

dados digitais; hardware de computador utilizável; dis-

positivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; óculos inte-

ligentes; anéis inteligentes, rastreadores utilizáveis 

para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de 

medição); leitores de livros electrónicos; software de 

computador; software de sistemas operativos para 

computadores; software informático para uso em revi-

são, armazenamento, organização, e leitura de conteú-

dos áudio e vídeo; software informático para uso em 

organização, transmissão, manipulação, reprodução, 

processamento, difusão, leitura e revisão de áudio, ví-

deo, imagens e outros conteúdos multimédia em dis-

positivos electrónicos digitais; software para o desen-

volvimento de programas informáticos; software infor-

mático para desenvolvimento de software; software de 

jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multi-

média pré-gravado descarregável; webcasts e podcasts 

descarregáveis apresentando programas de áudio, ví-

deo, e outras transmissões multimédia descarregáveis 

em áreas de música, televisão, filmes, livros, notícias, 

concertos, rádio, desporto, jogos, eventos culturais, e 

programas educacionais e relacionados com entreteni-

mento; áudio, vídeo e ficheiros multimédia digitais 

descarregáveis e gravações apresentando música, tele-

visão, filmes, livros, notícias, concertos, rádio, despor-

to, jogos, eventos culturais, e programas educacionais 

e relacionados com entretenimento; dispositivos peri-

féricos de computador; dispositivos periféricos para 

computador, telemóveis, dispositivos electrónicos mó-
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veis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inte-

ligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultado-

res, televisões, codificadores / descodificadores (set-top 

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

ricos de computador utilizáveis para uso com compu-

tadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, anéis inteli-

gentes, auriculares, auscultadores, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; aparelhos biométricos de 

identificação e autenticação; acelerómetros; altímetros; 

aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para 

gravação de distâncias; pedómetros; aparelhos para 

medição da pressão; indicadores de pressão; monito-

res, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição montados e 

fones de ouvido para uso com computadores, telefones 

inteligentes, dispositivos electrónicos móveis, disposi-

tivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, televisões, codificadores / descodi-

ficadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áu-

dio e vídeo; monitores, óculos, controles e auriculares 

de realidade virtual e aumentada; óculos 3D; óculos; 

óculos de sol; lentes para óculos; vidro óptico; artigos 

ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; 

flashes para máquinas fotográficas; teclados, ratos, al-

mofadas para rato, impressoras, unidades de disco, e 

discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

colunas alto-falantes; amplificadores e receptores de 

áudio; aparelhos de áudio para veículos motorizados; 

aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de 

voz; auriculares, auscultadores; microfones; televisões; 

televisores e ecrãs de televisão; codificadores / desco-

dificadores (set-top boxes); rádios; transmissores e re-

ceptores de rádio; interfaces de usuário para computa-

dores de bordo e dispositivos electrónicos a bordo, no-

meadamente painéis de controle electrónicos, monito-

res, telas sensíveis ao toque/ ecrãs tácteis (touchscre-

ens), controles remotos, estações de acoplamento, co-

nectores, interruptores e controles activados por voz; 

aparelhos de sistemas de posicionamento global (GPS); 

instrumentos de navegação; aparelhos de navegação 

para veículos [computadores a bordo dos veículos]; 

aparelhos de controlo remoto para controlar computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligen-

tes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, lei-

tores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), altifalantes, 

amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e siste-

mas de entretenimento; dispositivos utilizáveis para 

controlar computadores, telefones móveis, dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inte-

ligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravado-

res de áudio e vídeo, televisões, codificadores / desco-

dificadores (set-top boxes), altifalantes, amplificado-

res, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entre-

tenimento; aparelhos para armazenamento de dados; 

chips de computador; baterias; carregadores de bate-

ria; conectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, 

acopladores, estações de acoplamento e adaptadores 

eléctricos e electrónicos para computadores, telefones 

móveis, computadores portáteis, periféricos de compu-

tadores, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gra-

vadores de áudio e vídeo, televisões, e codificadores / 

descodificadores (set-top boxes); telas interativas sen-

síveis ao toque; interfaces para computadores, monito-

res de computador, telemóveis, dispositivos electróni-

cos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, reló-

gios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador, monitores de telemó-

veis, e monitores de relógios inteligentes; peças e aces-

sórios para computadores, periféricos de computado-

res, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dis-

positivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores 

e gravadores de áudio e vídeo, televisões, e codificado-

res / descodificadores (set-top boxes); capas, sacos, es-

tojos, capas protectoras, correias e cordões para com-

putadores, telemóveis, dispositivos electrónicos mó-

veis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inte-

ligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultado-

res, codificadores / descodificadores (set-top boxes), e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos 

e instrumentos de pesagem; medições; quadros de avi-

sos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silí-

cio [para circuitos integrados]; circuitos integrados; 

amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remote; 
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fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; ins-

talações eléctricas para o controlo remoto de opera-

ções industriais; pára-raios; electrolisadores; extinto-

res de incêndio; aparelhos radiológicos para fins indus-

triais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisado-

res de apito de alarme; desenhos animados; ensaiado-

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

chamar os cães; ímanes decorativos; vedações electrifi-

cadas; retardadores de carro com controlo remoto por-

táteis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, laranja, amarelo 

e branco.

[300]  Prioridade : 2020/06/24  Jamaica

N.º 80727

[210]  N.º : N/177070

[220]  Data de pedido : 2020/12/18

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 
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domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco, preto, 

roxo, azul e verde.

[300]  Prioridade : 2020/06/22  Jamaica

N.º 80710

[210]  N.º : N/177111

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : 

 LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) 

LIMITED

  Endereço : 23

5

 5/F, Lung Fung Group Centre, No.23 Yip Cheong 

Street, Fanling, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/177112

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : 

 LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) 

LIMITED

  Endereço : 23

5

 5/F, Lung Fung Group Centre, No.23 Yip Cheong 

Street, Fanling, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177123

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-
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bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/29  Listenstaine

N.º 2020-473

[210]  N.º : N/177151

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177163

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : CHANEL
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  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões, perfumaria, óleos essenciais, 

cosméticos, loções para o cabelo, dentifrícios.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/07/01  França

N.º 204662311

[210]  N.º : N/177164

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos ou animais incluindo serviços de aro-

materapia; serviços de salões de beleza; salões de bem-

-estar, nomeadamente termas (spas); institutos de 

beleza e salões de cabeleireiro; serviços de manicura 

(cuidados das unhas); serviços de massagem; serviços 

de oculista; serviços de sauna; serviços de cuidados da 

pele; serviços de banhos turcos; serviços de aconselha-

mento em matéria de cuidados corporais e de beleza 

através de qualquer meio de comunicação.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/07/01  França

N.º 204662311

[210]  N.º : N/177165

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões, perfumaria, óleos essenciais, 

cosméticos, loções para o cabelo, dentifrícios.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/07/01  França

N.º 204662318

[210]  N.º : N/177166

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos ou animais incluindo serviços de aro-

materapia; serviços de salões de beleza; salões de bem-

-estar, nomeadamente termas (spas); institutos de 

beleza e salões de cabeleireiro; serviços de manicura 

(cuidados das unhas); serviços de massagem; serviços 

de oculista; serviços de sauna; serviços de cuidados da 

pele; serviços de banhos turcos; serviços de aconselha-

mento em matéria de cuidados corporais e de beleza 

através de qualquer meio de comunicação.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/07/01  França

N.º 204662318

[210]  N.º : N/177167

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões, perfumaria, óleos essenciais, 

cosméticos, loções para o cabelo, dentifrícios.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/07/01  França

N.º 204662313

[210]  N.º : N/177168

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos ou animais incluindo serviços de aro-

materapia; serviços de salões de beleza; salões de bem-

-estar, nomeadamente termas (spas); institutos de 

beleza e salões de cabeleireiro; serviços de manicura 

(cuidados das unhas); serviços de massagem; serviços 

de oculista; serviços de sauna; serviços de cuidados da 

pele; serviços de banhos turcos; serviços de aconselha-

mento em matéria de cuidados corporais e de beleza 

através de qualquer meio de comunicação.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/07/01  França

N.º 204662313

[210]  N.º : N/177169

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões, perfumaria, óleos essenciais, 

cosméticos, loções para o cabelo, dentifrícios.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/07/01  França

N.º 204662306

[210]  N.º : N/177170

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos ou animais incluindo serviços de aro-

materapia; serviços de salões de beleza; salões de bem-

-estar, nomeadamente termas (spas); institutos de 

beleza e salões de cabeleireiro; serviços de manicura 

(cuidados das unhas); serviços de massagem; serviços 

de oculista; serviços de sauna; serviços de cuidados da 

pele; serviços de banhos turcos; serviços de aconselha-

mento em matéria de cuidados corporais e de beleza 

através de qualquer meio de comunicação.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/07/01  França

N.º 204662306

[210]  N.º : N/177296

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177297

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/177340

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : FGX International Inc.

  Endereço : 500 George Washington Highway, 

Smithfield, Rhode Island 02917, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177351

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de aconselhamento em ma-

téria de beleza; disponibilização de informações, de 

conselhos e de perícia na área dos cuidados da pele, 

da beleza, da perfumaria e da cosmética; serviços de 

avaliações personalizadas dos cuidados da pele e de 

recomendações personalizadas sobre os ingredientes 

de produtos cosméticos; serviços de maquilhagem cos-

mética; serviços de perfumaria; serviços de cuidados 

da pele; aconselhamento na área da saúde e da beleza.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/15  França

N.º 204712514

[210]  N.º : N/177359

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de aconselhamento em ma-

téria de beleza; disponibilização de informações, de 

conselhos e de perícia na área dos cuidados da pele, 

da beleza, da perfumaria e da cosmética; serviços de 

avaliações personalizadas dos cuidados da pele e de 

recomendações personalizadas sobre os ingredientes 

de produtos cosméticos; serviços de maquilhagem cos-

mética; serviços de perfumaria; serviços de cuidados 

da pele; aconselhamento na área da saúde e da beleza.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/14  França

N.º 4712268

[210]  N.º : N/177362

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de aconselhamento em ma-

téria de beleza; disponibilização de informações, de 

conselhos e de perícia na área dos cuidados da pele, 

da beleza, da perfumaria e da cosmética; serviços de 

avaliações personalizadas dos cuidados da pele e de 

recomendações personalizadas sobre os ingredientes 

de produtos cosméticos; serviços de maquilhagem cos-

mética; serviços de perfumaria; serviços de cuidados 

da pele; aconselhamento na área da saúde e da beleza.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/07  França

N.º 204709656

[210]  N.º : N/177364

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : GIORGIO ARMANI S.p.A.

  Endereço : Via Borgonuovo 11, Milano 20121, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relógios e relógios de mesa ou de 

parede; cronógrafos e cronómetros; brincos; anéis; 

colares; pulseiras; alfinetes ornamentais em metais 

preciosos; enfeites para sapatos em metais preciosos; 
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caixas em metais preciosos; alfinetes (joalharia); mo-

las de gravata; botões de punho; pulseiras de relógio; 

braceletes de relógio; artigos de joalharia; artigos de 

relojoaria constituídos principalmente por relógios 

de pulso com software para enviar e receber dados ou 

para serem usados para monitorizar a actividade física 

pessoal (joalharia); pulseiras, anéis ou colares com 

software para enviar e receber dados ou para serem 

usados para monitorizar actividades físicas pessoais 

(joalharia).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177365

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : GIORGIO ARMANI S.p.A.

  Endereço : Via Borgonuovo 11, Milano 20121, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Malas de mão; sacos de viagem; pas-

tas para documentos; pastas em couro; porta-cartões 

de crédito em couro; carteiras; porta-documentos em 

couro; estojos em couro para chaves; porta-moedas; 

malas de viagem; sacos para cosméticos vendidos va-

zios; sacos de desporto; sacos de noite e sacos a tiraco-

lo para senhora; sacos de compras em couro; mochilas 

escolares; sacos para vestuário para viagens; porta-

-fatos para viagens; sacos para sapatos para viagens; 

sacos de praia; sacos para fraldas; mochilas; sacos para 

livros; baús de viagem; sacos de lona; sacos fim-de-

-semana; sacos de bagagem de mão; sacolas; carteiras 

de cerimónia; estojos de toilette (não guarnecidos); 

couros; estojos e caixas em couro; sacos em couro para 

embalagem; correias de couro; chapéus-de-chuva; tre-

las de couro; selaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177370

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : CJ Cheiljedang Corporation

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, República Da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Fertilizantes; preparações químicas 

para a consolidação dos solos; adubos de subproduto 

da fermentação de aminoácidos; adjuvante de solo 

para uso agrícola; preparações para melhoramento 

de solos; preparações para facilitar a fermentação de 

organismos; aminoácidos para fins industriais; aditivos 

para fertilizantes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores verde e pavão-

-verde, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/177371

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : CJ Cheiljedang Corporation

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, República Da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Fertilizantes; preparações químicas 

para a consolidação dos solos; adubos de subproduto 

da fermentação de aminoácidos; adjuvante de solo 

para uso agrícola; preparações para melhoramento 

de solos; preparações para facilitar a fermentação de 

organismos; aminoácidos para fins industriais; aditivos 

para fertilizantes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores verde e pavão-

-verde, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/177372

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : CJ Cheiljedang Corporation
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  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, República Da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Fertilizantes; preparações químicas 

para a estabilização do solo; adubos de subproduto da 

fermentação de aminoácidos; adjuvante de solo para 

uso agrícola; preparações para melhoramento de solos; 

preparações para facilitar a fermentação de organis-

mos; aminoácidos para fins industriais; aditivos para 

fertilizantes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores azul e verde, tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/177474

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : 

 SF (IP) LIMITED

  Endereço : 137 -139 12

 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Cen-

tral, 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/177535

[220]  Data de pedido : 2020/12/30

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 

via uma rede informática mundial; serviços financei-

ros; serviços de cartões de crédito, processamento e 

transmissão de facturas e pagamentos dos mesmos, 

e prestação de seguros para transacções financeiras; 

serviços de transferências de fundos; transmissão de 

fundos através de meios electrónicos por conta de ter-

ceiros; transferência de pagamentos por conta de ter-

ceiros através da Internet; serviços financeiros como 

sejam serviços de processamento de facturas e de 

pagamento; mediação e gestão de alugueres e arren-

damentos; aluguer e arrendamento de propriedades 

imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; 

apreciação de propriedades imobiliárias; financia-

mento de propriedades imobiliárias; investimento de 

propriedades imobiliárias; serviços de corretagem de 

propriedades imobiliárias; serviços de agências imo-

biliárias; serviços actuariais; serviços de gestão e con-

sultadoria imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios; serviços de investimentos em capital; 

serviços de avaliações financeiras; serviços de gestão 

financeira e de activos; serviços financeiros prestados 

através de meios de telecomunicações; serviços de 

assessoria e consultadoria financeiras; serviços bancá-

rios on-line; serviços de informações relacionadas com 

finanças e seguros fornecidos em linha a partir de uma 

base de dados informática ou da Internet; avaliação de 

antiguidades; avaliação de objetos de arte; avaliação 

de joalharia; avaliação de veículos usados; serviços 

de fornecimento de informações fiscais; coletas de 

beneficência; organização de colectas de beneficência; 

colectas de beneficiência; serviços de pagamento em li-

nha; serviços de depósitos em cofres-fortes; arranjo de 

financiamento para projectos de construção; serviços 

de pesquisa relacionados com finanças feitos através 

de aplicações de smartphones.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/177643

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177644

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177645

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177646

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177647

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/177648

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177649

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177650

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177651

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177652

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177653

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177654

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177655

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177656

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177657

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/177658

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177659

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177660

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177661

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177662

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177687

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : Coupang Corp.
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  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Son-

gpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de encomen-

das; fornecimento de acesso a plataformas de comércio 

electrónico na Internet; fornecimento de serviços de 

telecomunicações para plataformas de comércio elec-

trónico na Internet e outros meios electrónicos; trans-

missão de dados, som e imagens para serviços de redes 

sociais (SNS); fornecimento de acesso a bases de dados 

para serviços de redes sociais (SNS); transmissão de 

ficheiros digitais para serviços de informações de com-

pras; transmissão de ficheiros digitais de facturamento 

para conteúdos em linha; serviços de boletins electró-

nicos para serviços de redes sociais com base na loca-

lização (SNS) (serviços de telecomunicações); envio de 

mensagens electrónicas para serviços de redes sociais 

com base na localização (SNS); fornecimento de aces-

so a canais de comunicação para compras na Internet; 

fornecimento de acesso a plataformas de Internet 

móvel; fornecimento de acesso em linha a serviços fi-

nanceiros; transmissão electrónica de dados de cartão 

de crédito e de pagamento de conta em linha através 

da Internet; transmissão e recepção de informações 

no domínio do financiamento a partir de uma base de 

dados informáticos ou através da Internet; serviços de 

transmissão através da Internet; transmissão de vídeo 

através do telemóvel e da Internet; fornecimento de 

acesso a bases de dados para serviços de informações 

de compras; serviços de boletins electrónicos para 

serviços de informações sobre compras (serviços de te-

lecomunicações); fornecimento de acesso a aplicações 

através da Internet; transmissão de mensagens, dados, 

conteúdos através da Internet; serviços de comunica-

ção telefónica fornecidos para centros de chamadas; 

fornecimento de canais de telecomunicações para ser-

viços de televendas; transmissão de informações em 

redes nacionais e internacionais; serviços de envio de 

mensagens; transmissão electrónica de correio e men-

sagens; fornecimento de acesso a uma rede informáti-

ca mundial através de dispositivos móveis; transmissão 

de vídeo e texto por meio de aplicações de dispositivos 

móveis; serviços de telecomunicações; fornecimento 

de acesso a um portal de mercado electrónico em re-

des informáticas; transmissão de sinais para comércio 

electrónico por meio de sistemas de telecomunicações 

e sistemas de comunicação de dados; transmissão, 

difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e 

animadas, texto e dados; emissão de televisão digital 

por satélite; transmissão via internet sem fios; serviços 

de difusão educativos; serviços de correio electrónico 

para fornecimento de informações sobre compras; ser-

viços de envio de mensagens electrónicas para forneci-

mento de informações sobre compras; fornecimento de 

acesso a canais de telecomunicações para televendas; 

difusão de programas de compras ao domicílio; difu-

são de programas de televendas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/27  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0131073

[210]  N.º : N/177689

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : LEE MI SEOP

  Endereço : (Acroriver Park, Banpo-Dong) 103-

-3002, 19, Sinbanpo-ro 15-Gil, Seocho-Gu, Seoul, 

06503, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177690

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : LEE MI SEOP

  Endereço : (Acroriver Park, Banpo-Dong) 103-

-3002, 19, Sinbanpo-ro 15-Gil, Seocho-Gu, Seoul, 

06503, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177691

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : LEE MI SEOP

  Endereço : (Acroriver Park, Banpo-Dong) 103-

-3002, 19, Sinbanpo-ro 15-Gil, Seocho-Gu, Seoul, 

06503, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177703

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 

1205 Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 

via uma rede informática mundial; serviços financei-

ros; serviços de cartões de crédito, processamento e 

transmissão de facturas e pagamentos dos mesmos, 

e prestação de seguros para transacções financeiras; 

serviços de transferências de fundos; transmissão de 

fundos através de meios electrónicos por conta de ter-

ceiros; transferência de pagamentos por conta de ter-

ceiros através da Internet; serviços financeiros como 

sejam serviços de processamento de facturas e de 

pagamento; mediação e gestão de alugueres e arren-

damentos; aluguer e arrendamento de propriedades 

imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; 

apreciação de propriedades imobiliárias; financia-

mento de propriedades imobiliárias; investimento de 

propriedades imobiliárias; serviços de corretagem de 

propriedades imobiliárias; serviços de agências imo-

biliárias; serviços actuariais; serviços de gestão e con-

sultadoria imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios; serviços de investimentos em capital; 

serviços de avaliações financeiras; serviços de gestão 

financeira e de activos; serviços financeiros prestados 

através de meios de telecomunicações; serviços de 

assessoria e consultadoria financeiras; serviços bancá-

rios on-line; serviços de informações relacionadas com 

finanças e seguros fornecidos em linha a partir de uma 

base de dados informática ou da Internet; avaliação de 

antiguidades; avaliação de objetos de arte; avaliação 

de joalharia; avaliação de veículos usados; serviços 

de fornecimento de informações fiscais; coletas de 

beneficência; organização de colectas de beneficência; 

colectas de beneficiência; serviços de pagamento em li-

nha; serviços de depósitos em cofres-fortes; arranjo de 

financiamento para projectos de construção; serviços 

de pesquisa relacionados com finanças feitos através 

de aplicações de smartphones.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177744

[220]  Data de pedido : 2021/01/05

[730]  Requerente : 

 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

  Endereço : 

1

 No.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hoh-

hot, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177748

[220]  Data de pedido : 2021/01/05

[730]  Requerente : 

 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

  Endereço : 

1

 No.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hoh-

hot, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177752

[220]  Data de pedido : 2021/01/05

[730]  Requerente : 

 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

  Endereço : 

1

 No.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hoh-

hot, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177761

[220]  Data de pedido : 2021/01/05

[730]  Requerente : FARFETCH UK LIMITED

  Endereço : The Bower, 211 Old Street, London, 

EC1V 9NR, Reino Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; serviços de educação rela-

cionados com cultura e moda; fornecimento de infor-

mações relacionadas com assuntos culturais, incluíndo 

por meios electrónicos; fornecimento de formação; 

divertimentos; actividades desportivas e culturais; fo-

tografia; organização de desfiles de moda para fins de 

entretenimento; serviços de informações, assessoria e 

consultadoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/08  Reino Unido

N.º UK00003509596
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[210]  N.º : N/177764

[220]  Data de pedido : 2021/01/05

[730]  Requerente : FARFETCH UK LIMITED

  Endereço : The Bower, 211 Old Street, London, 

EC1V 9NR, Reino Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupas 

de noite; calças; cuecas de senhora [roupa interior]; 

calções; calção-saia; peúgas; collants; ceroulas [vestuá-

rio]; macacões [vestidos]; camisas; camisolas interio-

res; t-shirts; tops [vestuário]; camisolas [pullovers]; ca-

misolas de malha; malhas [vestuário]; coletes; jaquetas 

[casacos]; casacos para a chuva [Impermeáveis]; ano-

raques; casacos; sobretudos [vestuário]; saias; vestidos; 

fatos-macacos; artigos de peliça [vestuário]; cachecóis; 

xailes; faixas [vestuário]; vestuário de desporto; luvas 

[vestuário]; roupões; cintos; gravatas; botas; chinelos, 

pantufas; sandálias; calçado desportivo; chapéus; bo-

nés; boinas, barretes; viseiras; aventais [vestuário]; lin-

gerie; roupas interior; roupa de dormir; pijamas; fatos 

de banho; peças, componentes e acessórios para todos 

os artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/08  Reino Unido

N.º UK00003509596

[210]  N.º : N/177781

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : 

 HUANG ZHENHUI

  Endereço : 35

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177782

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : 

 HUANG ZHENHUI

  Endereço : 35

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177846

[220]  Data de pedido : 2021/01/07

[730]  Requerente : TURNER ENTERTAINMENT 

CO.

  Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, 

California 91522, Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, 

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (ins-

peção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos 

e instrumentos para a condução, distribuição, transfor-

mação, acumulação, regulação ou controlo da corrente 

elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a 

reprodução do som ou de imagens; suportes de regis-

to magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros 
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meios de registo digital; mecanismos para aparelhos 

de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de 

calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; programas de computador; extintores; 

filmes cinematográficos de comédia, drama, ação, 

aventuras e/ou animação, e filmes cinematográficos 

para difusão televisiva de comédia, drama, ação, aven-

turas e/ou animação; discos de áudio e vídeo e discos 

versáteis digitais com música, comédia, drama, ação, 

aventura e/ou animação; auscultadores estereofónicos; 

baterias; telefones sem fios; leitores de discos compac-

tos [leitores de cd]; discos de jogos de computador em 

CD-ROM; telefones e/ou aparelhos para chamada de 

pessoas por rádio; leitores de discos compactos [lei-

tores de cd]; aparelhos de rádio; tapetes para ratos de 

computador; óculos, óculos de sol e estojos para os 

mesmos; software descarregável para jogar jogos de 

computador em linha, software para download de jo-

gos de computador; software de jogos de computador 

para utilizar em telemóveis e telefones celulares; pro-

gramas de jogos de computador e de vídeo; cartuchos 

de jogos de vídeo; software de jogos de computador e 

de vídeo; software de jogos de computador para má-

quinas de jogo incluindo máquinas de moedas (slot 

machines); software ou firmware para jogos de azar 

em qualquer plataforma computadorizada, incluindo 

consolas dedicadas de jogo, máquinas de moedas (slot 

machines) de vídeo, máquinas de moedas (slot machi-

nes) de torniquete e terminais de lotaria vídeo; CD-

-ROM e DVD de jogos de computador e programas 

de computador, especificamente software para ligação 

de suportes de vídeo e áudio digitalizados a uma rede 

informática mundial de informação; conteúdos audio-

visuais descarregáveis no domínio do entretenimento, 

contendo filmes de animação, séries televisivas, co-

médias e dramas; software, especificamente software 

para transmissão contínua de conteúdos audiovisuais 

via internet, software para transmissão contínua e ar-

mazenamento de conteúdos audiovisuais, leitores de 

áudio e vídeo descarregáveis com funções de multimé-

dia e interativas para conteúdos multimédia, software 

de pesquisa e anotação de vídeo, software de proteção 

de conteúdos, software de gestão de bases de dados, 

software de sincronização de bases de dados; progra-

mas informáticos para acesso, navegação e pesquisa 

em bases de dados em linha, software que permite 

aos utilizadores reproduzir e programar conteúdos de 

áudio, vídeo, texto e multimédia relacionados com en-

tretenimento; software de aplicação para transmissão 

e armazenamento de conteúdos audiovisuais; software 

de aplicação para transmissão de conteúdos audiovisu-

ais via internet; software descarregável para transmis-

são de conteúdos audiovisuais via internet; software 

descarregável para transmissão e armazenamento de 

conteúdos audiovisuais; publicações descarregáveis 

sob a forma de livros contendo personagens de filmes 

de animação, ação, aventura, comédia e/ou drama, 

livros de banda desenhada, livros para crianças, guias 

de estratégia, revistas contendo personagens de filmes 

de animação, ação, aventura, comédia e/ou drama, 

livros para colorir, livros de atividades para crianças 

e revistas no domínio do entretenimento; acessórios 

para telemóveis, nomeadamente acessórios mãos-li-

vres, capas para telemóveis e tampas para telemóveis; 

cartões magnéticos codificados, nomeadamente car-

tões telefónicos, cartões de crédito, cartões de levanta-

mento de dinheiro, cartões de débito e cartões-chave 

magnéticos; e ímans decorativos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lho, verde, amarelo e bege tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/177847

[220]  Data de pedido : 2021/01/07

[730]  Requerente : TURNER ENTERTAINMENT 

CO.

  Endereço : 4000 Warner Boulevard, Burbank, 

California 91522, Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; divertimento; 

atividades desportivas e culturais; serviços recreati-

vos, nomeadamente, fornecimento de jogos de vídeo 

em l inha, fornecimento de jogos de computador, 

fornecimento de uso temporário de jogos de vídeo 

não descarregáveis; serviços de jogos de vídeo e de 

computador fornecidos on-line a partir de uma rede 

global de computador; serviços de entretenimento sob 

a forma de séries televisivas de ação, comédia, dra-

ma, animação e baseados na vida real; produção de 

séries televisivas de ação, comédia, drama, animação 

e baseados na vida real; distribuição e projeção de 

longas metragens ao vivo, de comédia, drama e ani-

mação; produção de filmes cinematográficos de ação, 
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comédia, drama e animação; espetáculos de teatro de 

animação e representados ao vivo; fornecimento de 

informações, através de uma rede informática mundial 

eletrónica, no domínio do entretenimento relacionado 

especificamente com jogos, música, filmes e televisão; 

fornecimento de excertos de filmes, fotografias e outro 

material multimédia para fins de entretenimento atra-

vés de um sítio web; serviços de notícias sobre aconte-

cimentos da atualidade e divertimento e prestação de 

informações relativas a educação e eventos culturais, 

através de uma rede informática mundial; e forneci-

mento de informações sobre divertimento, através de 

uma rede mundial de comunicações eletrónicas sob 

a forma de programas de ação em direto, comédia, 

drama e programas de animação, bem como produção 

de filmes cinematográficos de ação, comédia, drama 

e animação para distribuição através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de um jogo de 

computador que pode ser acedido através de uma rede 

de telecomunicações; e serviços de publicação eletró-

nica, nomeadamente publicação em linha de obras de 

texto e gráficas de terceiros com artigos, adaptações 

a romances, argumentos (guiões), livros de banda de-

senhada, guias de estratégia, fotografias e materiais 

visuais; serviços de parques de diversões; passeios 

em parques de atrações; espetáculos ao vivo ou pré-

-gravados e/ou filmes; informações sobre divertimento 

e/ou informações; prestação de serviços de clubes 

de entretenimento; serviços de educação e de diver-

timento fornecidos através de uma rede informática 

mundial; informações relacionadas com educação e 

divertimento prestadas em linha a partir de uma base 

de dados informática ou da internet; serviços de jogos 

eletrónicos fornecidos através de uma rede informáti-

ca mundial; fornecimento de publicações eletrónicas 

on-line [não descarregáveis]; publicação em linha de 

livros e revistas eletrónicos (não descarregáveis), pu-

blicação e distribuição de suportes e registos impres-

sos; fornecimento de entretenimento ao vivo; serviços 

de produção de espetáculos de entretenimento ao 

vivo; serviços de apresentações audiovisuais para fins 

de divertimento; organização de eventos, exposições 

e espetáculos para fins de divertimento; produção de 

entretenimento de áudio; produção de espetáculos de 

entretenimento com dançarinos e cantores; prestação 

de serviços de divertimento em cruzeiros; serviços de 

salões de jogos de vídeo; serviços de salões de jogos 

de arcadas; serviços de parques temáticos; serviços de 

parque de diversões com um tema de cinema; serviços 

de parque de diversões com um tema de produções de 

rádio; serviços de parque de diversões com um tema 

de produções de televisão; serviços de educação e 

formação relacionados com o estabelecimento, opera-

ção, administração, gestão e exploração de parques de 

diversões e temáticos; estúdios de cinema; estúdios de 

gravação; entretenimento televisivo nos domínios da 

comédia, drama, ação, aventura e/ou animação; salas 

de cinema; fornecimento de instalações de cinema ou 

teatro; aluguer de filmes cinematográficos; distribuição 

de filmes cinematográficos e filmes em geral; edição de 

filmes cinematográficos e filmes em geral; exibição de 

filmes; fornecimento de bases de dados informáticas 

em linha e de bases de dados pesquisáveis em linha no 

domínio do entretenimento; fornecimento de instala-

ções para casinos e jogos; serviços de entretenimento 

sob a forma de cinema multiplex e desenvolvimento de 

teatro, exibição de filmes, distribuição de filmes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lho, verde, amarelo e bege tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/177995

[220]  Data de pedido : 2021/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 136

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178016

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, f loor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

ATM

SI M

USB

USB

USB

A I

[IoT]

POS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178017

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, f loor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 



N.º 14 — 7-4-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5169

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178063

[220]  Data de pedido : 2021/01/13

[730]  Requerente : Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 

55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Promover a sensibilização do público 

para as questões sanitárias, incluindo a higiene das 

mãos e a higiene pessoal; promover a sensibilização 

do público no domínio do saneamento e da higiene da 

água; análise de dados empresariais no domínio da 

limpeza abrangente, desinfecção, sanitização e elimi-

nação de pragas; consultoria empresarial relativa ao 

uso eficiente de materiais no campo da limpeza, nome-

adamente consultoria relativa ao uso eficiente de ener-

gia, água, e preparações para limpeza e sanitização na 

limpeza para terceiros; serviço ao cliente, nomeada-

mente responder a perguntas de clientes para terceiros 

no domínio do equipamento de cozinha comercial; 

serviços de lojas de retalho virtuais e serviços de ca-

tálogo de encomendas por correio para a indústria de 

serviços de restauração e alimentar com produtos para 

preparação e manuseamento, rotulagem e rotação, 

controlo de temperatura, desinfecção e limpeza, segu-

rança física, higiene pessoal, resposta a emergências, 

vestuário de protecção, manuseamento de materiais, 

prateleiras, manutenção, produtos de escritório, pro-

dutos de formação, inspecção e auditoria; preparação 

de relatórios empresariais no domínio da limpeza 

abrangente, desinfecção, sanitização e eliminação de 

pragas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178065

[220]  Data de pedido : 2021/01/13

[730]  Requerente : Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 

55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de programas educativos 

e de formação relacionados com desinfectantes e pro-

dutos de limpeza, controlo e prevenção de infecções, 

biossegurança, e protocolos e procedimentos de desin-

fecção e limpeza; serviços de formação no domínio da 

operação de piscina; serviços de formação no domínio 

da operação de equipamentos de tratamento de água 

e de testes e análise da água; serviços de formação 

sobre práticas e procedimentos eficientes de lavagem 

de louça; serviços de formação no domínio da preven-

ção e tratamento da infestação de pragas; serviços de 

formação em matéria de higiene das mãos; serviços 

educativos, nomeadamente a prestação e realização de 

aulas, seminários e workshops no domínio da selecção 

e utilização adequada de produtos de lavandaria e o 

manuseamento adequado de roupa de cama para o 

negócio de lavandaria comercial e institucional; ser-

viços educativos, nomeadamente realização de aulas, 

conferências, workshops, cursos de certificação, semi-

nários e formação sobre segurança alimentar, higiene, 

saneamento básico, e segurança dos clientes para a 

indústria de restauração e dos serviços alimentares e 

distribuição de materiais de formação relacionados 

com a mesma; serviços educativos, nomeadamente re-

alização de aulas, seminários e formação no domínio 

da limpeza, desinfecção, saneamento básico, higiene e 

controlo de infecções, selecção e utilização adequada 

de produtos, equipamentos e serviços de limpeza; ser-

viços de formação no domínio da limpeza abrangente, 

desinfecção, sanitização e eliminação de pragas para 

as indústrias de serviços alimentares e de alojamento; 

serviços educativos no domínio da limpeza abrangen-

te, desinfecção, sanitização e eliminação de pragas 

para as indústrias de serviços alimentares e de aloja-

mento.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178066

[220]  Data de pedido : 2021/01/13

[730]  Requerente : Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 

55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de auditoria de qualidade 

de serviço no domínio da limpeza abrangente, desin-

fecção, sanitização e eliminação de pragas para as 

indústrias de serviços alimentares e de alojamento; 

realização de auditorias de segurança alimentar na 

indústria dos serviços alimentares; testes de segurança 

alimentar e consultas relacionadas com os mesmos; 

programa informático como serviço abrangendo pro-

gramas informáticos para auditoria, simulação, avalia-

ção, monitorização, gestão e optimização de limpeza e 

sanitização para as indústrias de serviços alimentares 

e de alojamento; plataforma como um serviço abran-

gendo plataformas de programas informáticos para 

auditoria, simulação, avaliação, monitorização, gestão 

e optimização da limpeza e sanitização para as indús-

trias de serviços alimentares e de alojamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178180

[220]  Data de pedido : 2021/01/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 318

AC

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178199

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Standard Chartered plc

  Endereço : 1 Basinghall Avenue, London EC2V 

5DD, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, de navegação, geodésicos, fotográfi-

cos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-

gem, medição, sinalização, detecção, teste, inspecção, 

salvamento e ensino; aparelhos e instrumentos para 

condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo da distribuição ou utilização de 

electricidade; aparelhos e instrumentos para o registo, 

a transmissão, a reprodução ou o processamento de 

som, imagens ou dados; suportes gravados e descar-

regáveis, software de computador, suportes de grava-

ção e armazenamento digitais ou analógicos virgens; 

mecanismos para aparelhos operados por moedas; 

caixas registadoras, dispositivos de cálculo; computa-

dores e dispositivos periféricos de computador; fatos 

de mergulho, máscaras de mergulhador, tampões 

para os ouvidos para mergulhadores, molas para o 

nariz para mergulhadores e nadadores, luvas para 

mergulhadores, aparelhos de respiração para natação 

subaquática; aparelhos de extinção de incêndios; apa-

relhos para processar transacções com cartões e dados 

relacionados com os mesmos e para processamento 

de pagamentos; aparelhos para verificação de dados 

em cartões codificados magneticamente; aparelhos de 

verificação electrónica; cartões codificados; cartões 

inteligentes virgens; cartões de circuitos integrados 

virgens [cartões inteligentes virgens]; cartuchos, dis-

cos, fitas, cartões e outros materiais de registo, todos 

para colecta, processamento e / ou armazenamento 

de dados e para conter programas e dados de com-

putador; suportes magnéticos de dados, discos de 

gravação; gravações de vídeo; aparelhos para entrada, 

saída, armazenamento e / ou processamento de dados; 

equipamento de processamento de dados; computado-

res; software e programas de computador; programas 

operacionais de computador, gravados; hardware de 

computador; memórias de computador; aparelhos de 

computação e aparelhos de impressão; cartões magné-

ticos; cartões codificados magneticamente e inteligen-

tes (programáveis); cartões com circuitos integrados; 

aparelhos de telecomunicações, telefones; aparelhos 

para descodificar (ler) cartões codificados; leitores de 
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cartão; máquinas de leitura para cartões de circuitos 

integrados; leitores de cartão inteligente; leitores de 

cartões com chip; chips de circuitos integrados; soft-

ware de aplicação; caixas electrónicos (ATM); bancos 

e caixas electrónicos automatizados; cartões bancários 

(codificados ou magnéticos) para fins de crédito ou dé-

bito; cartões bancários legíveis por máquina; cartões 

de cobrança (codificados ou magnéticos); cartões de 

circuitos integrados [cartões inteligentes]; cartões de 

computador (inteligentes); cartões inteligentes (cartões 

legíveis por máquina); cartões de armazenamento (car-

tões inteligentes); cartões com chips electrónicos; car-

tões codificados com recursos de segurança para fins 

de autenticação ou identificação; instalações de banca 

electrónica; aparelhos bancários de auto-atendimento; 

dispositivos de segurança para software de computa-

dor; aplicações de software de rede sendo programas 

de computador descarregáveis; programas de compu-

tador [software descarregável]; software de jogos de 

computador; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; software de computador gravado; pla-

taformas de software de computador, gravadas ou des-

carregáveis; interfaces para computadores; aparelhos 

de carregamento; carregadores de bateria; unidades 

de energia eléctrica; aparelhos de fornecimento de 

energia eléctrica (sem ser geradores); bases de dados 

(publicações electrónicas descarregáveis); publicações 

electrónicas (descarregáveis); publicações electrónicas 

descarregáveis, incluindo aquelas vendidas e distribu-

ídas em linha; cartões de verificação (codificados ou 

magnéticos); software e aplicações para dispositivos 

móveis; aplicações de software para uso com disposi-

tivos móveis; aplicações descarregáveis para uso com 

dispositivos móveis.

[540]  Marca : 

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

azul tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2020/10/01  Jamaica

N.º 081645

[210]  N.º : N/178200

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Standard Chartered plc

  Endereço : 1 Basinghall Avenue, London EC2V 

5DD, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; fotografias; artigos de 

papelaria e artigos de escritório, excepto móveis; ade-

sivos para papelaria ou para uso doméstico; materiais 

de desenho e materiais para artistas; pincéis de pintu-

ra; folhas, películas e sacos de plástico para embrulho 

e embalagem; caracteres de impressão, clichés; papel 

para embrulho e embalagem; envelopes de papel para 

embalagem; artigos de papelaria em papel; etiquetas 

de papel; papel para escrever; blocos de papel para 

escrever; letreiros publicitários em cartão; caixas de 

cartão; etiquetas de cartão; embalagens de cartão; 

cartões não codificados; produtos de impressão, livros, 

brochuras, catálogos, revistas; publicações periódicas 

impressas; cheques de viagem, ordens de pagamento, 

saques bancários; cheques; livros de cheques; cartão e 

cartões de plástico; materiais impressos para registo 

de programas e dados de computador; materiais para 

encadernação de livros; artigos de papelaria; instru-

mentos de escrita; arquivadores e pastas; bibliorraptos 

(pastas para papéis); material de instrução e de ensino 

(excepto aparelhos).

[540]  Marca : 

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

azul tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2020/10/01  Jamaica

N.º 081645

[210]  N.º : N/178201

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Standard Chartered plc

  Endereço : 1 Basinghall Avenue, London EC2V 

5DD, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros; serviços financei-

ros; negócios monetários; negócios imobiliários; acesso 

a operações bancárias via Internet; serviços bancários 
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em linha; serviços bancários informatizados; serviços 

bancários móveis; serviços bancários para o pagamen-

to de facturas através do telefone; serviços financeiros, 

bancários e de crédito; transacção de mercadorias; 

serviços de seguros e de seguros de vida; serviços de 

mediação de seguros; informações sobre seguros; ser-

viços actuariais; avaliações e estimativas financeiras 

de propriedades; serviços de aquisição e gestão de pro-

priedades; arrendamento, aluguer e leasing de proprie-

dades; administração de negócios financeiros; serviços 

fiduciários; serviços de angariação de fundos para fins 

de beneficência; administração de fundos mútuos; 

serviços de fundos mútuos; gestão de caixa; fomento 

comercial; serviços de desconto de facturas; serviços 

de caixas automáticas; fornecimento de empréstimos; 

empréstimos (serviços financeiros); concessão de em-

préstimos (com pagamento a prestações); serviços de 

hipoteca; mediação de hipotecas; fornecimento de 

garantias para empréstimos; serviços de fiança; servi-

ços de crédito; financiamento para compra em regime 

de locação, financiamento para compra em regime de 

arrendamento; serviços de cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente, cartões de levan-

tamento de dinheiro, cartões de garantia de cheques, 

cartões de pagamento e cartões de débito; serviços de 

registo de cartões de crédito, cartões de lançamento 

em conta corrente, cartões de levantamento de dinhei-

ro, cartões de garantia de cheques, cartões de débito, 

cartões de pagamento, cartões financeiros e cartões de 

compras; serviços de cartões e reposição de dinheiro; 

planos de incentivo relacionados com a utilização de 

cartões de crédito, cartões de lançamento em conta 

corrente, cartões de levantamento de dinheiro, cartões 

de débito, cartões de pagamento, cartões financeiros 

e cartões para compras; aluguer, arrendamento e lea-

sing de equipamento para processamento de cartões 

financeiros e dados relacionados com os mesmos; pro-

cessamento de dados relacionados com transacções 

de cartões e outras operações de pagamento; forneci-

mento de serviços financeiros, câmbio e transferência 

de dinheiro; serviços monetários, serviços de depar-

tamentos cambiais; serviços de câmbio; serviços de 

banco comercial e de banco de investimento; serviços 

de depósito; serviços de investimento e poupança; ser-

viços de banco de poupança; investimento de fundos; 

serviços de gestão de investimentos; corretagem de 

obrigações, títulos, mercadorias e futuros; serviços de 

corretagem de acções; serviços de criação de mercado; 

serviços de avaliação de títulos; serviços de subscrição 

de acções; serviços de empréstimo de valores; serviços 

de cobrança de dividendos; serviços de cobrança de 

pagamentos; serviços de pagamento electrónico; trans-

ferência electrónica de fundos; serviços de subscrições; 

serviços de seguros que combinam seguro e investi-

mento num único plano de seguros; corretagem de 

fundos de investimento; serviços de títulos; serviços de 

títulos pessoais; serviços fiscais; serviços de assessoria 

de planeamento e de investimento financeiro; serviços 

de investimento e de gestão financeira; serviços de 

pesquisa relacionados com finanças; análise financei-

ra; fundos de pensões; fornecimento de informação 

financeira; fornecimento de informação financeira 

através de um website; serviços de transferência elec-

trónica de valores; custódia, administração e avaliação 

de investimentos; serviços de agência de garantias; 

serviços de custódia de títulos; serviços de depósito 

de valores; serviços de financiamento de transacções 

comerciais; fornecimento de descontos em estabeleci-

mentos participantes de terceiros através da utilização 

de um cartão de associado (serviços financeiros); pa-

trocínio financeiro; patrocínio financeiro de activida-

des de educação, formação, recreativas, desportivas 

ou culturais; serviços financeiros, nomeadamente 

fornecimento de uma moeda virtual para ser utilizada 

por membros de uma comunidade em linha através de 

uma rede informática mundial; serviços de transacção 

de e de investimento numa moeda virtual; serviços de 

assessoria, consultadoria e informações relacionados 

com todos os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

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

azul tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2020/10/01  Jamaica

N.º 081645

[210]  N.º : N/178207

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178321

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178322

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178323

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178324

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178325

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178326

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178327

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178328

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178329

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178342

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : Unilever IP Holdings B.V.

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adstringentes para uso cosmético; ma-

quilhagem; cremes para o acne; produtos para remover 

maquilhagem; loções hidratantes para a pele; creme 

para branquear a pele; preparações de colagénio para 

fins cosméticos; cremes para a remoção de manchas; 

sabonetes cosméticos; cremes antienvelhecimento; 

cosméticos sob a forma de cremes; loções de beleza; 

cremes faciais para uso cosmético; hidratantes faciais 

[cosméticos]; cremes para as mãos; cremes hidratantes; 

cremes para a pele; cosméticos; preparações cosmé-

ticas; estojos de cosmética; preparações para higiene 

pessoal; loções para uso cosmético; cremes cosméti-

cos; creme para os olhos; cremes antirrugas; cremes 

antirrugas; hidratante para o corpo; preparações de 

proteção solar; protector solar; loções de proteção so-

lar [para uso cosmético]; loções de proteção solar; pre-

parações cosméticas para a protecção da pele contra 

a radiação solar; leites de toilette; cremes de limpeza 

(cosméticos); geles de limpeza; leites de limpeza; más-

caras para os cuidados do corpo; preparações cosméti-

cas para o cuidado da pele; géis de massagem, excepto 

para uso medicinal; essências para os cuidados da pele 

sem ser para uso medicinal; óleos de toilette; pó para a 

maquilhagem; pó de talco, para fins de toilette; pó de 

talco (para o corpo); óleos para o corpo [cosméticos]; 

óleos faciais; óleo de banho; produtos para lavar o ros-

to [cosméticos]; tónicos cosméticos; produtos para os 

cuidados da pele em pulverizador; máscaras de beleza; 

máscaras de gel para os olhos de uso cosmético; más-

caras faciais para a refinação dos poros (cosméticos); 

cremes esfoliantes; refescantes para o hálito e higiene 

pessoal; óleo de rosa; óleo de lavanda; preparações 

líquida para refrescar o hálito; produtos descolorantes 

para uso em cosmética [descolorantes]; óleos essen-

ciais; produtos de perfumaria; água de cheiro; água de 

colónia; perfumes; água de colónia; preparações anti-

transpirantes para higiene pessoal; antitranspirantes 

para uso pessoal; desodorizantes [perfumaria]; deso-

dorizantes para os cuidados corporais; desodorizantes 

para uso pessoal; desodorizantes para uso corporal; 

preparações para o banho, sem ser para uso médico; 

espuma para o banho e duche; gel de duche; sais de 

banho; preparações cosméticas para o banho; sabone-

te; creme para lavar as mãos; sabão para as mãos; pro-

dutos de limpeza para o rosto; batons para os lábios; 

glosses para os lábios; bálsamos para os lábios [não 

medicinais]; bálsamo, excepto para uso medicinal; pre-

parações não medicinais para os cuidados dos lábios; 

preparações para a lavagem dos olhos, não sendo para 

fins medicinais; produtos para nutrir os cabelos; tóni-

cos capilares; bálsamos capilares; cremes de protecção 

das pele e das unhas; preparações para o cuidado dos 

cabelos; champôs; óleos de banho para o cuidado do 

cabelo; pó para limpeza a seco do cabelo; condiciona-

dores para o cabelo; loções capilares; espuma para os 

cabelos; geles para pentear o cabelo; cosméticos sob a 

forma de geles; cera para o cabelo; laca para o cabelo; 

tinturas para cabelos; tintas cosméticas; produtos para 

barbear; creme de barbear; loções para barbear; óleos 

para uso cosmético; cremes para depois de barbear; lo-

ções pós-barba [after-shave]; dentífricos; preparações 

para a limpeza de dentaduras; preparações para bo-

chechar, sem ser para uso médico; preparações depi-

latórias; preparações para o cuidado das unhas; verniz 

para as unhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178344

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : Unilever IP Holdings B.V.

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ne-

therlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adstringentes para uso cosmético; ma-

quilhagem; cremes para o acne; produtos para remover 

maquilhagem; loções hidratantes para a pele; creme 

para branquear a pele; preparações de colagénio para 

fins cosméticos; cremes para a remoção de manchas; 

sabonetes cosméticos; cremes antienvelhecimento; 
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cosméticos sob a forma de cremes; loções de beleza; 

cremes faciais para uso cosmético; hidratantes faciais 

[cosméticos]; cremes para as mãos; cremes hidratantes; 

cremes para a pele; cosméticos; preparações cosmé-

ticas; estojos de cosmética; preparações para higiene 

pessoal; loções para uso cosmético; cremes cosméti-

cos; creme para os olhos; cremes antirrugas; cremes 

antirrugas; hidratante para o corpo; preparações de 

proteção solar; protector solar; loções de proteção so-

lar [para uso cosmético]; loções de proteção solar; pre-

parações cosméticas para a protecção da pele contra 

a radiação solar; leites de toilette; cremes de limpeza 

(cosméticos); geles de limpeza; leites de limpeza; más-

caras para os cuidados do corpo; preparações cosméti-

cas para o cuidado da pele; géis de massagem, excepto 

para uso medicinal; essências para os cuidados da pele 

sem ser para uso medicinal; óleos de toilette; pó para a 

maquilhagem; pó de talco, para fins de toilette; pó de 

talco (para o corpo); óleos para o corpo [cosméticos]; 

óleos faciais; óleo de banho; produtos para lavar o ros-

to [cosméticos]; tónicos cosméticos; produtos para os 

cuidados da pele em pulverizador; máscaras de beleza; 

máscaras de gel para os olhos de uso cosmético; más-

caras faciais para a refinação dos poros (cosméticos); 

cremes esfoliantes; refescantes para o hálito e higiene 

pessoal; óleo de rosa; óleo de lavanda; preparações 

líquida para refrescar o hálito; produtos descolorantes 

para uso em cosmética [descolorantes]; óleos essen-

ciais; produtos de perfumaria; água de cheiro; água de 

colónia; perfumes; água de colónia; preparações anti-

transpirantes para higiene pessoal; antitranspirantes 

para uso pessoal; desodorizantes [perfumaria]; deso-

dorizantes para os cuidados corporais; desodorizantes 

para uso pessoal; desodorizantes para uso corporal; 

preparações para o banho, sem ser para uso médico; 

espuma para o banho e duche; gel de duche; sais de 

banho; preparações cosméticas para o banho; sabone-

te; creme para lavar as mãos; sabão para as mãos; pro-

dutos de limpeza para o rosto; batons para os lábios; 

glosses para os lábios; bálsamos para os lábios [não 

medicinais]; bálsamo, excepto para uso medicinal; pre-

parações não medicinais para os cuidados dos lábios; 

preparações para a lavagem dos olhos, não sendo para 

fins medicinais; produtos para nutrir os cabelos; tóni-

cos capilares; bálsamos capilares; cremes de protecção 

das pele e das unhas; preparações para o cuidado dos 

cabelos; champôs; óleos de banho para o cuidado do 

cabelo; pó para limpeza a seco do cabelo; condiciona-

dores para o cabelo; loções capilares; espuma para os 

cabelos; geles para pentear o cabelo; cosméticos sob a 

forma de geles; cera para o cabelo; laca para o cabelo; 

tinturas para cabelos; tintas cosméticas; produtos para 

barbear; creme de barbear; loções para barbear; óleos 

para uso cosmético; cremes para depois de barbear; lo-

ções pós-barba [after-shave]; dentífricos; preparações 

para a limpeza de dentaduras; preparações para bo-

chechar, sem ser para uso médico; preparações depi-

latórias; preparações para o cuidado das unhas; verniz 

para as unhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178346

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : Unilever IP Holdings B.V.

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ne-

therlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adstringentes para uso cosmético; ma-

quilhagem; cremes para o acne; produtos para remover 

maquilhagem; loções hidratantes para a pele; creme 

para branquear a pele; preparações de colagénio para 

fins cosméticos; cremes para a remoção de manchas; 

sabonetes cosméticos; cremes antienvelhecimento; 

cosméticos sob a forma de cremes; loções de beleza; 

cremes faciais para uso cosmético; hidratantes faciais 

[cosméticos]; cremes para as mãos; cremes hidratantes; 

cremes para a pele; cosméticos; preparações cosmé-

ticas; estojos de cosmética; preparações para higiene 

pessoal; loções para uso cosmético; cremes cosméti-

cos; creme para os olhos; cremes antirrugas; cremes 

antirrugas; hidratante para o corpo; preparações de 

proteção solar; protector solar; loções de proteção so-

lar [para uso cosmético]; loções de proteção solar; pre-

parações cosméticas para a protecção da pele contra 

a radiação solar; leites de toilette; cremes de limpeza 

(cosméticos); geles de limpeza; leites de limpeza; más-

caras para os cuidados do corpo; preparações cosméti-

cas para o cuidado da pele; géis de massagem, excepto 

para uso medicinal; essências para os cuidados da pele 

sem ser para uso medicinal; óleos de toilette; pó para a 

maquilhagem; pó de talco, para fins de toilette; pó de 

talco (para o corpo); óleos para o corpo [cosméticos]; 

óleos faciais; óleo de banho; produtos para lavar o ros-

to [cosméticos]; tónicos cosméticos; produtos para os 
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cuidados da pele em pulverizador; máscaras de beleza; 

máscaras de gel para os olhos de uso cosmético; más-

caras faciais para a refinação dos poros (cosméticos); 

cremes esfoliantes; refescantes para o hálito e higiene 

pessoal; óleo de rosa; óleo de lavanda; preparações 

líquida para refrescar o hálito; produtos descolorantes 

para uso em cosmética [descolorantes]; óleos essen-

ciais; produtos de perfumaria; água de cheiro; água de 

colónia; perfumes; água de colónia; preparações anti-

transpirantes para higiene pessoal; antitranspirantes 

para uso pessoal; desodorizantes [perfumaria]; deso-

dorizantes para os cuidados corporais; desodorizantes 

para uso pessoal; desodorizantes para uso corporal; 

preparações para o banho, sem ser para uso médico; 

espuma para o banho e duche; gel de duche; sais de 

banho; preparações cosméticas para o banho; sabone-

te; creme para lavar as mãos; sabão para as mãos; pro-

dutos de limpeza para o rosto; batons para os lábios; 

glosses para os lábios; bálsamos para os lábios [não 

medicinais]; bálsamo, excepto para uso medicinal; pre-

parações não medicinais para os cuidados dos lábios; 

preparações para a lavagem dos olhos, não sendo para 

fins medicinais; produtos para nutrir os cabelos; tóni-

cos capilares; bálsamos capilares; cremes de protecção 

das pele e das unhas; preparações para o cuidado dos 

cabelos; champôs; óleos de banho para o cuidado do 

cabelo; pó para limpeza a seco do cabelo; condiciona-

dores para o cabelo; loções capilares; espuma para os 

cabelos; geles para pentear o cabelo; cosméticos sob a 

forma de geles; cera para o cabelo; laca para o cabelo; 

tinturas para cabelos; tintas cosméticas; produtos para 

barbear; creme de barbear; loções para barbear; óleos 

para uso cosmético; cremes para depois de barbear; lo-

ções pós-barba [after-shave]; dentífricos; preparações 

para a limpeza de dentaduras; preparações para bo-

chechar, sem ser para uso médico; preparações depi-

latórias; preparações para o cuidado das unhas; verniz 

para as unhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178348

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : Unilever IP Holdings B.V.

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ne-

therlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adstringentes para uso cosmético; ma-

quilhagem; cremes para o acne; produtos para remover 

maquilhagem; loções hidratantes para a pele; creme 

para branquear a pele; preparações de colagénio para 

fins cosméticos; cremes para a remoção de manchas; 

sabonetes cosméticos; cremes antienvelhecimento; 

cosméticos sob a forma de cremes; loções de beleza; 

cremes faciais para uso cosmético; hidratantes faciais 

[cosméticos]; cremes para as mãos; cremes hidratantes; 

cremes para a pele; cosméticos; preparações cosmé-

ticas; estojos de cosmética; preparações para higiene 

pessoal; loções para uso cosmético; cremes cosméti-

cos; creme para os olhos; cremes antirrugas; cremes 

antirrugas; hidratante para o corpo; preparações de 

proteção solar; protector solar; loções de proteção so-

lar [para uso cosmético]; loções de proteção solar; pre-

parações cosméticas para a protecção da pele contra 

a radiação solar; leites de toilette; cremes de limpeza 

(cosméticos); geles de limpeza; leites de limpeza; más-

caras para os cuidados do corpo; preparações cosméti-

cas para o cuidado da pele; géis de massagem, excepto 

para uso medicinal; essências para os cuidados da pele 

sem ser para uso medicinal; óleos de toilette; pó para a 

maquilhagem; pó de talco, para fins de toilette; pó de 

talco (para o corpo); óleos para o corpo [cosméticos]; 

óleos faciais; óleo de banho; produtos para lavar o ros-

to [cosméticos]; tónicos cosméticos; produtos para os 

cuidados da pele em pulverizador; máscaras de beleza; 

máscaras de gel para os olhos de uso cosmético; más-

caras faciais para a refinação dos poros (cosméticos); 

cremes esfoliantes; refescantes para o hálito e higiene 

pessoal; óleo de rosa; óleo de lavanda; preparações 

líquida para refrescar o hálito; produtos descolorantes 

para uso em cosmética [descolorantes]; óleos essen-

ciais; produtos de perfumaria; água de cheiro; água de 

colónia; perfumes; água de colónia; preparações anti-

transpirantes para higiene pessoal; antitranspirantes 

para uso pessoal; desodorizantes [perfumaria]; deso-

dorizantes para os cuidados corporais; desodorizantes 

para uso pessoal; desodorizantes para uso corporal; 

preparações para o banho, sem ser para uso médico; 

espuma para o banho e duche; gel de duche; sais de 

banho; preparações cosméticas para o banho; sabone-

te; creme para lavar as mãos; sabão para as mãos; pro-

dutos de limpeza para o rosto; batons para os lábios; 

glosses para os lábios; bálsamos para os lábios [não 
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medicinais]; bálsamo, excepto para uso medicinal; pre-

parações não medicinais para os cuidados dos lábios; 

preparações para a lavagem dos olhos, não sendo para 

fins medicinais; produtos para nutrir os cabelos; tóni-

cos capilares; bálsamos capilares; cremes de protecção 

das pele e das unhas; preparações para o cuidado dos 

cabelos; champôs; óleos de banho para o cuidado do 

cabelo; pó para limpeza a seco do cabelo; condiciona-

dores para o cabelo; loções capilares; espuma para os 

cabelos; geles para pentear o cabelo; cosméticos sob a 

forma de geles; cera para o cabelo; laca para o cabelo; 

tinturas para cabelos; tintas cosméticas; produtos para 

barbear; creme de barbear; loções para barbear; óleos 

para uso cosmético; cremes para depois de barbear; lo-

ções pós-barba [after-shave]; dentífricos; preparações 

para a limpeza de dentaduras; preparações para bo-

chechar, sem ser para uso médico; preparações depi-

latórias; preparações para o cuidado das unhas; verniz 

para as unhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178350

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : REN Limited

  Endereço : Union House, 182-194 Union Street, 

London SE1 0LH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Pó de talco para a toilette; preparações 

cosméticas para o cuidado da pele; óleos de toilette; 

óleos para uso cosmético; loções pós-barba [after-

-shave]; preparações para barbear; tintas para cabelos; 

bálsamos capilares; preparações para a ondulação dos 

cabelos; neutralizantes para permanentes; preparações 

para alisar o cabelo; estojos de cosmética; bálsamos, 

sem ser para fins medicinais; cremes cosméticos; ge-

leia de petróleo [vaselina] para uso cosmético; geles 

para pentear o cabelo; produtos e tratamentos para 

o cabelo; espuma para pentear; águas perfumadas; 

perfumes; antitranspirantes para uso pessoal; desodo-

rizantes e sprays para o corpo; condicionadores para o 

cabelo; champôs; loções capilares; tintas para cabelos; 

sabão; loções de banho; preparações para limpar; óleo 

essencial; produtos de perfumaria; mousse; vernizes 

para as unhas; preparações para remoção de verniz de 

unhas; preparações para o cuidado das unhas; másca-

ra [rímel]; cotonetes algodoados para uso cosmético; 

algodão cosmético; compressas de uso cosmético para 

aplicar um líquido na pele; desodorizantes [perfuma-

ria]; loção para os cabelos; produtos de toilette; cosmé-

ticos; mousse, geles, ceras e pulverizadores para fixar 

o cabelo; batons para os lábios; dentífricos; produtos 

para a limpeza de próteses dentárias; elixires para 

a lavagem da boca; preparações depilatórias; unhas 

postiças; pestanas postiças; descolorantes para uso em 

cosmética, tintase corantes; preparações para bronze-

ar [cosméticos]; preparações para bronzeamento artifi-

cial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178354

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : ModernaTX, Inc.

  Endereço : 200 Technology Square, 2nd Floor, 

Cambridge, MA 02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Bioquímicos, nomeadamente, ácidos 

nucleicos codificadores de proteínas e ácidos nucleicos 

codificadores de polipéptidos para investigação cien-

tífica e médica in vivo, ex vivo, on vivo ou in vitro, e 

para utilização no fabrico de alimentos ou suplemento 

nutricional; bioquímicos, nomeadamente, ácidos nu-

cleicos codificadores de proteínas e ácidos nucleicos 

codificadores de polipeptídeos para utilização no fa-

brico de produtos farmacêuticos para o tratamento de 

cancros, doenças neurológicas, doenças cardiovascula-

res, doenças inflamatórias, doenças do sistema imuno-

lógico, doenças metabólicas, doenças infecciosas, e do-

enças reprodutivas; reagentes para testar a esterilidade 

de produtos farmacêuticos; reagentes de diagnóstico 

para uso científico ou investigação; produtos químicos 

para uso em bioterapêutica, biosimilares e processos 

de desenvolvimento e fabrico de produtos terapêu-

ticos; ácidos nucleicos codificadores de polipéptidos 

para uso laboratorial.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178355

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : ModernaTX, Inc.

  Endereço : 200 Technology Square, 2nd Floor, 

Cambridge, MA 02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações médicas, biológicas e far-

macêuticas para uso científico, de investigação, médico 

ou farmacêutico, nomeadamente, preparações para o 

tratamento de cancros, doenças neurológicas, doenças 

cardiovasculares, doenças inflamatórias, doenças do 

sistema imunológico, doenças metabólicas , doenças 

infecciosas, e doenças reprodutivas; preparações mé-

dicas, biológicas e farmacêuticas contendo ácidos nu-

cleicos codificadores de polipéptidos para a prevenção 

e tratamento de doenças raras, cancros, doenças neu-

rológicas, doenças cardiovasculares, doenças inflama-

tórias, doenças do sistema imunológico, doenças me-

tabólicas, doenças infecciosas e doenças reprodutivas; 

terapêutica baseada em ARN e agentes terapêuticos 

para preparação in vitro e entrega in vivo, ex vivo, ou 

on vivo em sítios celulares; reagentes de diagnóstico 

para uso medicinal; uma linha completa de produtos 

farmacêuticos, vacinas, medicamentos, biológicos, bio-

terapêutica, biosimilares e terapêutica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178356

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : ModernaTX, Inc.

  Endereço : 200 Technology Square, 2nd Floor, 

Cambridge, MA 02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação científica nos domínios de 

produtos farmacêuticos, vacinas, medicina, biologia, 

bioterapêutica, biosimilares e terapêutica; serviços de 

design, engenharia, investigação, desenvolvimento e 

teste no domínio dos ácidos nucleicos codificadores de 

proteínas e ácidos nucleicos codificadores de polipép-

tidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178357

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : ModernaTX, Inc.

  Endereço : 200 Technology Square, 2nd Floor, 

Cambridge, MA 02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Bioquímicos, nomeadamente, ácidos 

nucleicos codificadores de proteínas e ácidos nucleicos 

codificadores de polipéptidos para investigação cien-

tífica e médica in vivo, ex vivo, on vivo ou in vitro, e 

para utilização no fabrico de alimentos ou suplemento 

nutricional; bioquímicos, nomeadamente, ácidos nu-

cleicos codificadores de proteínas e ácidos nucleicos 

codificadores de polipeptídeos para utilização no fa-

brico de produtos farmacêuticos para o tratamento de 

cancros, doenças neurológicas, doenças cardiovascula-

res, doenças inflamatórias, doenças do sistema imuno-

lógico, doenças metabólicas, doenças infecciosas, e do-

enças reprodutivas; reagentes para testar a esterilidade 

de produtos farmacêuticos; reagentes de diagnóstico 

para uso científico ou investigação; produtos químicos 

para uso em bioterapêutica, biosimilares e processos 

de desenvolvimento e fabrico de produtos terapêu-

ticos; ácidos nucleicos codificadores de polipéptidos 

para uso laboratorial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178358

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : ModernaTX, Inc.

  Endereço : 200 Technology Square, 2nd Floor, 

Cambridge, MA 02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações médicas, biológicas e far-

macêuticas para uso científico, de investigação, médico 

ou farmacêutico, nomeadamente, preparações para o 

tratamento de cancros, doenças neurológicas, doenças 

cardiovasculares, doenças inflamatórias, doenças do 

sistema imunológico, doenças metabólicas, doenças 

infecciosas, e doenças reprodutivas; preparações mé-

dicas, biológicas e farmacêuticas contendo ácidos nu-

cleicos codificadores de polipéptidos para a prevenção 
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e tratamento de doenças raras, cancros, doenças neu-

rológicas, doenças cardiovasculares, doenças inflama-

tórias, doenças do sistema imunológico, doenças me-

tabólicas, doenças infecciosas e doenças reprodutivas; 

terapêutica baseada em ARN e agentes terapêuticos 

para preparação in vitro e entrega in vivo, ex vivo, ou 

on vivo em sítios celulares; reagentes de diagnóstico 

para uso medicinal; uma linha completa de produtos 

farmacêuticos, vacinas, medicamentos, biológicos, bio-

terapêutica, biosimilares e terapêutica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178359

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : ModernaTX, Inc.

  Endereço : 200 Technology Square, 2nd Floor, 

Cambridge, MA 02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação científica nos domínios de 

produtos farmacêuticos, vacinas, medicina, biologia, 

bioterapêutica, biosimilares e terapêutica; serviços de 

design, engenharia, investigação, desenvolvimento e 

teste no domínio dos ácidos nucleicos codificadores de 

proteínas e ácidos nucleicos codificadores de polipép-

tidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178398

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : Media Holdings Co., Ltd.

  Endereço : NJ building 6F, 1-4-4, Dojima, Kita-

-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-0003 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178399

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : Media Holdings Co., Ltd.

  Endereço : NJ building 6F, 1-4-4, Dojima, Kita-

-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-0003 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178400

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

2208

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178412

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178414

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178416

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178419

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA SQUARE 

ENIX (ALSO TRADING AS SQUARE ENIX CO., 

LTD.)

  Endereço : 6-27-30 Sh injuku, Sh injuku-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Ímãs decorativos; software para má-

quinas de jogos de vídeo de salão de jogos; programas 

para máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; 

máquinas e aparelhos de telecomunicações; correias 

para telefones móveis; instrumentos, peças, acessórios 

e dispositivos periféricos para máquinas e aparelhos 

de telecomunicações; software informático; progra-

mas de computador; software de jogos de computador; 

software de jogos de realidade virtual; circuitos elec-

trónicos, fitas magnéticas, discos magnéticos, discos 

ópticos, cartuchos ROM e outros suportes de armaze-

namento nos quais são gravados programas de com-

putador; almofadas para ratos; cartões de memória 

virgens; estojos adaptados para cartões de memória; 

estojos adaptados para CDs; teclados de computador; 

joysticks de computador; máquinas e aparelhos elec-

trónicos; instrumentos, peças, acessórios e dispositivos 

periféricos para máquinas e aparelhos electrónicos; 

software para máquinas de jogos de vídeo de uso do-

méstico; programas para consolas de jogos de vídeo; 

software de jogos de vídeo; software para consolas de 

jogos de vídeo; programas de jogos electrónicos; cir-

cuitos electrónicos, fitas magnéticas, discos magnéti-

cos, discos ópticos, cartuchos ROM e outros suportes 

de armazenamento nos quais são gravados programas 

para consolas de jogos de vídeo; software para unida-

des de jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; 

programas para unidades de jogos portáteis com ecrãs 

de cristais líquidos; circuitos electrónicos, fitas mag-

néticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos 

ROM e outros suportes de armazenamento nos quais 

são gravados programas para unidades de jogos portá-

teis com ecrãs de cristais líquidos; suportes de dados 

magnéticos pré-gravados; discos compactos pré-gra-

vados com música; discos compactos gravados, discos 

compactos de audio pré-gravados, gravações de aúdio 

e outros suportes de armazenamento de gravação de 

aúdio; gravações de aúdio musicais descarregáveis; to-

ques descarregáveis para telemóveis; música descarre-

gável e gravações musicais (incluindo toques musicais 

para telemóveis); gravações de audio e gravações de 

música descarregáveis (incluindo toques de áudio para 

telemóveis); gravações de som sob a forma de discos 

ópticos, discos magnéticos, ROMs semicondutores 

com música e / ou histórias fictícias; gravações audiovi-

suais sob a forma de discos ópticos, discos magnéticos, 
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ROMs semicondutores contendo música e / ou histó-

rias de ficção animadas; discos de vídeo pré-gravados 

com música e / ou histórias de ficção animadas; cassetes 

de vídeo pré-gravadas com música e / ou histórias de fic-

ção animadas; discos de vídeo gravados, discos de vídeo 

pré-gravados, gravações audiovisuais e outros suportes 

de armazenamento com gravações de vídeo e imagem; 

ficheiros de imagens descarregáveis contendo obras 

de arte, textos, gráficos e fotografias relacionados com 

jogos de vídeo, personagens animados, jogos de cartas, 

jogos de computador, banda desenhada, romances e 

revistas; imagens de fundo descarregáveis para compu-

tadores e telemóveis; protectores de ecrã descarregáveis 

para computadores e/ou telemóveis; gravações de vídeo 

descarregáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; pu-

blicações electrónicas na área dos jogos de computador, 

jogos de vídeo, desenhos animados e / ou entretenimen-

to em geral; publicações electrónicas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/09/24  Japão

N.º 2020-118044

[210]  N.º : N/178448

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : Keshi Pty Ltd (ACN 109 285 029)

  Endereço : Lyra Livich & Assoc, Suite 2, 19 

Mumford Place, Balcatta, Western Australia, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Materiais impressos; livros; artigos de 

papelaria; materiais de instrução e de ensino; publica-

ções impressas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178469

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 375

6 1 303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178529

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178530

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178531

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178532

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178533

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178534

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178535

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178536

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial



5184     14   2021  4  7 

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178537

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

E B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178538

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178539

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178540

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178541

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178542

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

88 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178543

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178544

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178545

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178546

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178547

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178548

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178549

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178579

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2018 1010

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178580

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2018 1010

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178597

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : 

 TONG HONG GESTÃO LDA.

  Endereço : 63 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : “BEYOND” O

[210]  N.º : N/178598

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : 

 TONG HONG GESTÃO LDA.

  Endereço : 63 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : “BEYOND” O

[210]  N.º : N/178599

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : 

 TONG HONG GESTÃO LDA.

  Endereço : 63 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : “BEYOND” O

[210]  N.º : N/178600

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : 

 TONG HONG GESTÃO LDA.

  Endereço : 63 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : “BEYOND” O

[210]  N.º : N/178615

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : Monica Garcia Alvarez

  Endereço : Calle Pelayo 49, 2 exterior, 28004 

Madrid, España

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178616

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : Monica Garcia Alvarez

  Endereço : Calle Pelayo 49, 2 exterior, 28004 

Madrid, España

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178617

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : AMEDEA MELANO

  Endereço : Via Mazzini 12 10123, Torino, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178618

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : AMEDEA MELANO
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  Endereço : Via Mazzini 12 10123, Torino, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178619

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : BRUNO MIGUEL REIS JA-

CINTO COELHO

  Endereço : Rua Luís Monteiro, 6 - 1ºdto. 1900-

310 Lisboa Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178620

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : BRUNO MIGUEL REIS JA-

CINTO COELHO

  Endereço : Rua Luís Monteiro, 6 - 1ºdto. 1900-

310 Lisboa Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178621

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : Cosimo D Alena

  Endereço : via d alò alfieri 4 74121 Taranto Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178622

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : Cosimo D Alena

  Endereço : via d alò alfieri 4 74121 Taranto Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178659

[220]  Data de pedido : 2021/01/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178660

[220]  Data de pedido : 2021/01/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178661

[220]  Data de pedido : 2021/01/26

[730]  Requerente : 

 LEO’S FINE FOOD COMPANY LIMITED

  Endereço : 20

8

 8th F loor, DCH Bui ld ing, 20 Kai Cheung Road, 

Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves domésticas e car-

nes de caça; extractos de carne, frutas e vegetais em 

conserva, congeladas, secas e cozinhadas; gelatinas, 

geleias, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178662

[220]  Data de pedido : 2021/01/26

[730]  Requerente : 

 LEO’S FINE FOOD COMPANY LIMITED

  Endereço : 20

8

 8th F loor, DCH Bui ld ing, 20 Kai Cheung Road, 

Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacao e café artificial; arroz; 

tapioca e sagú; farinha e preparados à base de cereais; 

pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelo comestí-

vel; açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo (água congelada).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178663

[220]  Data de pedido : 2021/01/26

[730]  Requerente : 

 LEO’S FINE FOOD COMPANY LIMITED

  Endereço : 20

8

 8th F loor, DCH Bui ld ing, 20 Kai Cheung Road, 

Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; serviços de trabalhos adminis-

trativos (funções de escritório); serviços de publicidade 

e informações de negócios fornecidos on-line a partir 

de uma base de dados informática ou de internet; ser-

viços de compras on-line; centros comerciais na inter-

net; serviços de vendas a retalho na internet; serviços 

de vendas a retalho em centros comerciais; serviços de 

vendas a retalho e por grosso relacionados com carne, 

peixe, aves domésticas e carnes de caça, extractos de 

carne, frutas e vegetais em conserva, congeladas, se-

cas e cozinhadas, gelatinas, geleias, compotas, ovos, 

leite e lacticínios, óleos e gorduras alimentares, café, 

chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial, 

farinha e preparados à base de cereais, pão, artigos 

de pastelaria e confeitaria, gelados, mel, melaço, leve-

dura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos 

(condimentos), especiarias, cubos de gelo, bebidas 

não-alcoólicas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178664

[220]  Data de pedido : 2021/01/26

[730]  Requerente : 

 LEO’S FINE FOOD COMPANY LIMITED

  Endereço : 20

8

 8th F loor, DCH Bui ld ing, 20 Kai Cheung Road, 

Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves domésticas e car-

nes de caça; extractos de carne, frutas e vegetais em 

conserva, congeladas, secas e cozinhadas; gelatinas, 

geleias, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco e preto.

[210]  N.º : N/178665

[220]  Data de pedido : 2021/01/26

[730]  Requerente : 

 LEO’S FINE FOOD COMPANY LIMITED

  Endereço : 20

8

 8th F loor, DCH Bui ld ing, 20 Kai Cheung Road, 

Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacao e café artificial; arroz; 

tapioca e sagú; farinha e preparados à base de cereais; 

pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelo comestí-

vel; açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo (água congelada).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco e preto.

[210]  N.º : N/178666

[220]  Data de pedido : 2021/01/26

[730]  Requerente : 

 LEO’S FINE FOOD COMPANY LIMITED

  Endereço : 20

8

 8th F loor, DCH Bui ld ing, 20 Kai Cheung Road, 

Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; serviços de trabalhos adminis-

trativos (funções de escritório); serviços de publicidade 

e informações de negócios fornecidos on-line a partir 

de uma base de dados informática ou de internet; ser-

viços de compras on-line; centros comerciais na inter-

net; serviços de vendas a retalho na internet; serviços 

de vendas a retalho em centros comerciais; serviços de 

vendas a retalho e por grosso relacionados com carne, 

peixe, aves domésticas e carnes de caça, extractos de 

carne, frutas e vegetais em conserva, congeladas, se-

cas e cozinhadas, gelatinas, geleias, compotas, ovos, 

leite e lacticínios, óleos e gorduras alimentares, café, 

chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial, 

farinha e preparados à base de cereais, pão, artigos 

de pastelaria e confeitaria, gelados, mel, melaço, leve-

dura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos 

(condimentos), especiarias, cubos de gelo, bebidas 

não-alcoólicas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco e preto.

[210]  N.º : N/178670

[220]  Data de pedido : 2021/01/26

[730]  Requerente : RVL Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 400 Crossing Boulevard, Bridgewater, 

New Jersey 08807, United States of America
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações oftálmicas farmacêuticas, 

na Classe 5.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178690

[220]  Data de pedido : 2021/01/27

[730]  Requerente : FC SOCIETA’ A RESPONSA-

BILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA

  Endereço : Capriano del Colle (BS) via Giovanni 

Falcone n.24

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178691

[220]  Data de pedido : 2021/01/27

[730]  Requerente : FC SOCIETA’ A RESPONSA-

BILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA

  Endereço : Capriano del Colle (BS) via Giovanni 

Falcone n.24

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178692

[220]  Data de pedido : 2021/01/27

[730]  Requerente : Cristina Gasperi

  Endereço : Via Morandi 72 50141 Firenze Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178693

[220]  Data de pedido : 2021/01/27

[730]  Requerente : Cristina Gasperi

  Endereço : Via Morandi 72 50141 Firenze Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178694

[220]  Data de pedido : 2021/01/27

[730]  Requerente : LARA PUGLISI

  Endereço : Piazza Pertini 24 21057 Olgiate Olona 

Varese Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178695

[220]  Data de pedido : 2021/01/27

[730]  Requerente : LARA PUGLISI
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  Endereço : Piazza Pertini 24 21057 Olgiate Olona 

Varese Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178697

[220]  Data de pedido : 2021/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 

270 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178698

[220]  Data de pedido : 2021/01/27

[730]  Requerente : 

 WONG YUK LAN DORA

  Endereço : 20 7

 Shop 7, G/F., Cheung Fat Building, 20 Yu King Square, 

Yuen Long, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : 

 WO CHEUK LUNG

  Endereço : 20 7

 Shop 7, G/F., Cheung Fat Building, 20 Yu King Square, 

Yuen Long, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves domésticas e car-

nes de caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, congeladas, secas e cozinhadas; gelatinas, 

geleias, compotas; ovos, leite, queijo, manteiga, iogur-

te e outros lacticínios; óleos e gorduras comestíveis; 

almôndegas de carne de vaca; carne do peito (carne de 

vaca) (brisket); almôndegas de carne de peixe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178699

[220]  Data de pedido : 2021/01/27

[730]  Requerente : 

 WONG YUK LAN DORA

  Endereço : 20 7

 Shop 7, G/F., Cheung Fat Building, 20 Yu King Square, 

Yuen Long, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : 

 WO CHEUK LUNG

  Endereço : 20 7

 Shop 7, G/F., Cheung Fat Building, 20 Yu King Square, 

Yuen Long, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de alimen-

tos e bebidas; alojamento temporário; serviços de res-

tautrantes com fornecimento de alimentos e bebidas; 

serviços de catering e serviços de alimentação e bebi-

das take-away; serviços de lojas de canja (congee) e de 

massas (noodles).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178700

[220]  Data de pedido : 2021/01/27

[730]  Requerente : 

 WONG YUK LAN DORA

  Endereço : 20 7
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 Shop 7, G/F., Cheung Fat Building, 20 Yu King Square, 

Yuen Long, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : 

 WO CHEUK LUNG

  Endereço : 20 7

 Shop 7, G/F., Cheung Fat Building, 20 Yu King Square, 

Yuen Long, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves domésticas e car-

nes de caça; extractos de carne; frutas e vegetais em 

conserva, congeladas, secas e cozinhadas; gelatinas, 

geleias, compotas; ovos, leite, queijo, manteiga, iogur-

te e outros lacticínios; óleos e gorduras comestíveis; 

almôndegas de carne de vaca; carne do peito (carne de 

vaca) (brisket); almôndegas de carne de peixe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178701

[220]  Data de pedido : 2021/01/27

[730]  Requerente : 

 WONG YUK LAN DORA

  Endereço : 20 7

 Shop 7, G/F., Cheung Fat Building, 20 Yu King Square, 

Yuen Long, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : 

 WO CHEUK LUNG

  Endereço : 20 7

 Shop 7, G/F., Cheung Fat Building, 20 Yu King Square, 

Yuen Long, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de alimen-

tos e bebidas; alojamento temporário; serviços de res-

tautrantes com fornecimento de alimentos e bebidas; 

serviços de catering e serviços de alimentação e bebi-

das take-away; serviços de lojas de canja (congee) e de 

massas (noodles).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178730

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : MARA PAVATICH

  Endereço : Via Vladimir Bartol 11 - 34151 - Tries-

te - Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178731

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : MARA PAVATICH

  Endereço : Via Vladimir Bartol 11 - 34151 - Tries-

te – Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178752

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : 

 Living Limited

  Endereço : 2 15

 15/F, Hong Kong Arts Centre, 2 Harbour Road, Wan-

chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11
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[511]  Produtos : Torneiras (taps); torneiras de banheira; 

misturadores de lavatório [torneiras]; torneiras mistu-

radoras; torneiras (faucets); secadores térmicos de to-

alhas; varões para toalhas [peças de instalações térmi-

cas ou de instalações para o abastecimento de água]; 

manípulos de torneiras; alavancas de autoclismos; 

aparelhos sanitários e torneiras; cabeças de chuveiros; 

chuveiros; manípulos para banheiras (instalações de 

banho); bicas de despejo para banheiras; guarnições 

para casas de banho; instalações para casas de banho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178754

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : ModernaTX, Inc.

  Endereço : 200 Technology Square, 2nd Floor, 

Cambridge, MA 02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Bioquímicos, nomeadamente, ácidos 

nucleicos codificadores de proteínas e ácidos nucleicos 

codificadores de polipéptidos para investigação cien-

tífica e médica in vivo, ex vivo, on vivo ou in vitro, e 

para utilização no fabrico de alimentos ou suplemento 

nutricional; bioquímicos, nomeadamente, ácidos nu-

cleicos codificadores de proteínas e ácidos nucleicos 

codificadores de polipeptídeos para utilização no fa-

brico de produtos farmacêuticos para o tratamento de 

cancros, doenças neurológicas, doenças cardiovascula-

res, doenças inflamatórias, doenças do sistema imuno-

lógico, doenças metabólicas, doenças infecciosas, e do-

enças reprodutivas; reagentes para testar a esterilidade 

de produtos farmacêuticos; reagentes de diagnóstico 

para uso científico ou investigação; produtos químicos 

para uso em bioterapêutica, biosimilares e processos 

de desenvolvimento e fabrico de produtos terapêu-

ticos; ácidos nucleicos codificadores de polipéptidos 

para uso laboratorial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178755

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : ModernaTX, Inc.

  Endereço : 200 Technology Square, 2nd Floor, 

Cambridge, MA 02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações médicas, biológicas e far-

macêuticas para uso científico, de investigação, médico 

ou farmacêutico, nomeadamente, preparações para o 

tratamento de cancros, doenças neurológicas, doenças 

cardiovasculares, doenças inflamatórias, doenças do 

sistema imunológico, doenças metabólicas, doenças 

infecciosas, e doenças reprodutivas; preparações mé-

dicas, biológicas e farmacêuticas contendo ácidos nu-

cleicos codificadores de polipéptidos para a prevenção 

e tratamento de doenças raras, cancros, doenças neu-

rológicas, doenças cardiovasculares, doenças inflama-

tórias, doenças do sistema imunológico, doenças me-

tabólicas, doenças infecciosas e doenças reprodutivas; 

terapêutica baseada em ARN e agentes terapêuticos 

para preparação in vitro e entrega in vivo, ex vivo, ou 

on vivo em sítios celulares; reagentes de diagnóstico 

para uso medicinal; uma linha completa de produtos 

farmacêuticos, vacinas, medicamentos, biológicos, bio-

terapêutica, biosimilares e terapêutica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178756

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : ModernaTX, Inc.

  Endereço : 200 Technology Square, 2nd Floor, 

Cambridge, MA 02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação científica nos domínios de 

produtos farmacêuticos, vacinas, medicina, biologia, 

bioterapêutica, biosimilares e terapêutica; serviços de 

design, engenharia, investigação, desenvolvimento e 

teste no domínio dos ácidos nucleicos codificadores de 

proteínas e ácidos nucleicos codificadores de polipép-

tidos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178767

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 66

C-4 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CPU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178768

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 66

C-4 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178769

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 66

C-4 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178770

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 66

C-4 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178771

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 66

C-4 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178772

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 66

C-4 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  S er v iç o s : 

S a a S

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178773

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178776

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

 ONYX INTERNATIONAL INC.

  Endereço : 215

301

 Room 301, No. 215, Qiaozhongzhong Road, Liwan 

District, Guangzhou, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178777

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

 ONYX INTERNATIONAL INC.

  Endereço : 215

301

 Room 301, No. 215, Qiaozhongzhong Road, Liwan 

District, Guangzhou, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178778

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

 ONYX INTERNATIONAL INC.

  Endereço : 215

301

 Room 301, No. 215, Qiaozhongzhong Road, Liwan 

District, Guangzhou, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178791

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : GBA

 GBA GRANDE BAIA COMPANHIA DE AVIA-

ÇÃO LIMITADA em inglês GBA GREAT BAY 

AVIATION COMPANY LIMITED

  Endereço : Rua de Coimbra, n.̊  568 ,̊ Nova City, 

Torre 5, 15˚ andar A, Taipa, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Fundo branco, azul e verde 

com mostra a imagem em anexo.

[210]  N.º : N/178792

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : GBA

 GBA GRANDE BAIA COMPANHIA DE AVIA-

ÇÃO LIMITADA em inglês GBA GREAT BAY 

AVIATION COMPANY LIMITED

  Endereço : Rua de Coimbra, n.̊  568 ,̊ Nova City, 

Torre 5, 15˚ andar A, Taipa, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de 

mercadorias; organização de viagens.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Fundo branco, azul e verde 

com mostra a imagem em anexo.

[210]  N.º : N/178821

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

 CHAN HOK CHIO

  Endereço : 19

T

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178822

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 6

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178824

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

 MODERNO PALÁCIO COMIDAS E BEBIDAS LI-

MITADA
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  Endereço : 221

1 4 A-D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178825

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

 MODERNO PALÁCIO COMIDAS E BEBIDAS LI-

MITADA

  Endereço : 221

1 4 A-D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178826

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

 MODERNO PALÁCIO COMIDAS E BEBIDAS LI-

MITADA

  Endereço : 221

1 4 A-D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178829

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Fox Media LLC

  Endereço : 10201 West Pico Boulevard, Los An-

geles, California 90035, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científi-

cos, de investigação, de navegação, geodésicos, foto-

gráficos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de detecção, de 

ensaio, de inspecção, de socorro (salvamento) e de en-

sino; aparelhos e instrumentos para condução, comu-

tação, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da distribuição ou da utilização de eletricidade; 

aparelhos e instrumentos para o registo, a transmissão, 

a reprodução ou tratamento de sons, imagens ou da-

dos; suportes gravados ou descarregáveis, software de 

computador, suportes de gravação e armazenamento 

digitais ou analógicos virgens; mecanismos operados 

a moedas; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; 

computadores e periféricos para computadores; fatos 

de mergulho, máscaras de mergulho, tampões para os 

ouvidos para mergulhadores, molas de nariz para mer-

gulhadores e nadadores, luvas para mergulhadores, 

aparelhos de respiração para a natação subaquática; 

dispositivos de extinção de fogo; desenhos animados; 

correias para telefones móveis; dispositivos de limpeza 

para discos acústicos; estojos para lentes de contacto; 

ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros de músi-

ca descarregáveis; toques descarregáveis para telefones 

móveis; publicações eletrónicas descarregáveis; estojos 

para óculos; correntes para óculos; cordões para ócu-

los; armações de óculos; ímanes; ímanes decorativos; 
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tapetes de rato; estojos para óculos; armações de ócu-

los; apoios de pulsos para utilização com computador; 

aplicações de software móveis descarregáveis para 

dispositivos de comunicações móveis, destinadas à 

distribuição de vídeo digital, ficheiros de vídeo, con-

teúdos de vídeo e conteúdos multimédia; software 

descarregável para recepção, transmissão em fluxo, 

pesquisa, acesso a e revisão de conteúdos audiovisuais 

e multimédia via internet, dispositivos eletrónicos 

digitais móveis, redes de comunicações e redes de tele-

comunicações sem fios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/31  União Euro-

peia N.º 18281614

[210]  N.º : N/178830

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Fox Media LLC

  Endereço : 10201 West Pico Boulevard, Los An-

geles, California 90035, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de transmissão e emissão televisivas; serviços de 

emissão de áudio e vídeo através da internet; emissão 

de programação de vídeo e áudio através da internet; 

serviços de emissão e fornecimento de acesso de tele-

comunicações a conteúdos de vídeo e áudio fornecidos 

através de um serviço de vídeo a pedido via internet; 

streaming de material áudio, visual e audiovisual atra-

vés de uma rede mundial de computadores; transmis-

são contínua de material de vídeo na internet; strea-

ming de material áudio e imagens na internet; serviços 

de telecomunicações, nomeadamente, transmissão de 

voz, dados, gráficos, imagens, áudio e vídeo através de 

redes de telecomunicações, redes de comunicação sem 

fios e da internet; serviços de transmissão de vídeo a 

pedido.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/31  União Euro-

peia N.º 18281614

[210]  N.º : N/178831

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Fox Media LLC

  Endereço : 10201 West Pico Boulevard, Los An-

geles, California 90035, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; serviços de entre-

tenimento; actividades desportivas e culturais; serviços 

de caligrafia; edição eletrónica; serviços de intérpretes 

linguísticos; serviços de layout, excepto para fins pu-

blicitários; serviços online de publicações electrónicas, 

não descarregáveis; publicação de livros; publicação 

on-line de livros e jornais eletrónicos; publicação de 

textos, com excepção dos textos publicitários; interpre-

tação de linguagem gestual; tradução e interpretação; 

serviços de entretenimento, especificamente forneci-

mento de programas multimédia contínuos de notícias, 

negócios e finanças distribuídos através de plataformas 

diversas por vários tipos de meios de transmissão; for-

necimento de informações de entretenimento em linha 

que incluem notícias, negócios e finanças; serviços de 

entretenimento sob a forma de vídeos e imagens não 

descarregáveis com programas multimédia sobre notí-

cias, negócios e finanças, transmitidos através da inter-

net e de redes de comunicação sem fios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/31  União Euro-

peia N.º 18281614

[210]  N.º : N/178832

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Eat Just, Inc.

  Endereço : 2000 Folsom Street, San Francisco, 

CA 94110, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne cultivada; carne obtida através 

de agricultura celular; carne cultivada em laboratório; 

carne cultivada, nomeadamente, carne de vaca, porco, 
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aves, caça, marisco (seafood) e marisco (shellfish); car-

ne obtida através de agricultura celular, nomeadamen-

te, carne de vaca, porco, aves, caça, marisco (seafood) 

e marisco (shellfish); carne cultivada em laboratório, 

nomeadamente, carne de vaca, porco, aves, caça, ma-

risco (seafood) e marisco (shellfish).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178833

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 1 1 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178834

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178835

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178837

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos :  

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178838

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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DV D

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178839

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178840

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178842

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178843

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

DV D
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T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178844

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178845

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178847

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178848

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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DV D

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178849

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178850

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 3

E 236

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178851

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C0 M70 Y100

K0 C0 M30 Y100 K0

C8 M12 Y45, K0 C38 M55 Y90 K0

C0 M100 Y100 K0 C0

M10 0 Y10 0 K50 C50 M72

Y91 K13

[210]  N.º : N/178852

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178853

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C0 M70 Y100

K0 C0 M30 Y100 K0

C8 M12 Y45, K0 C38 M55 Y90 K0

C0 M100 Y100 K0 C0

M10 0 Y10 0 K50 C50 M72

Y91 K13

[210]  N.º : N/178854

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 16
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178855

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C0 M70 Y100

K0 C0 M30 Y100 K0

C8 M12 Y45, K0 C38 M55 Y90 K0

C0 M100 Y100 K0 C0

M10 0 Y10 0 K50 C50 M72

Y91 K13

[210]  N.º : N/178856

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178857

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C0 M70 Y100

K0 C0 M30 Y100 K0

C8 M12 Y45, K0 C38 M55 Y90 K0
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C0 M100 Y100 K0 C0

M10 0 Y10 0 K50 C50 M72

Y91 K13

[210]  N.º : N/178858

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178859

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C0 M70 Y100

K0 C0 M30 Y100 K0

C8 M12 Y45, K0 C38 M55 Y90 K0

C0 M100 Y100 K0 C0

M10 0 Y10 0 K50 C50 M72

Y91 K13

[210]  N.º : N/178860

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178864

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 9

908-911

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178865

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178866

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 9

908-911

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178867

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[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/178868

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178869

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178870

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178881

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 196 1 2

20-24

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178882

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 196 1 2

20-24

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178883

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 196 1 2

20-24

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178884

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 196 1 2

20-24

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178885

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 196 1 2

20-24

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178887

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

perfumaria, óleos essenciais; preparações para bran-

queamento e outras substâncias para uso em lavanda-

ria; preparações para limpar, polir, desengordurar e 

raspar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178888

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e 

veterinárias; produtos higiénicos para medicina; ali-

mentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para humanos e animais; emplastros, materiais 

para pensos; materiais para chumbar os dentes e para 

ceras dentárias; desinfetantes; produtos para a destrui-

ção de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178889

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas operadas por energia; motores e meca-

nismos, excepto para veículos terrestres; componentes 

para acoplamento transmissão, excepto para veículos 

terrestres; instrumentos agrícolas, excluindo ferramen-

tas accionadas manualmente; chocadeiras para ovos; 

máquinas de venda automática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178890

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Ferramentas e utensílios de mão ac-

cionados por força manual; cutelaria; armas pessoais, 

excepto armas de fogo; lâminas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178891

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científi-

cos, de investigação, de navegação, de pesquisa, fo-

tográficos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, 

de pesagem, de medida, de sinalização, de deteção, 

de ensaio, de inspeção, de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, acumulação, regulação ou 

controlo da distribuição ou uso de electricidade; apa-

relhos e instrumentos para o registo, a transmissão, 

a reprodução ou processamento de som, imagens ou 

dados; conteúdos gravados e descarregáveis, software 

informático, suportes de gravação e armazenamen-

to virgens, digitais ou analógicos; mecanismos para 

aparelhos operados por moedas; caixas registadoras, 

dispositivos de cálculo; computadores e dispositivos 

periféricos informáticos; fatos de mergulho, máscaras 

de mergulho, tampões para ouvidos para mergulho, 

pinças para mergulhadores e nadadores, luvas para 

mergulhadores, aparelhos de respiração para natação 

subaquática; extintores; smartphones; coberturas para 

smartphones; acessórios para smartphones; baterias; 

auriculares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178892

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; produtos de impres-

são; artigos para encadernação; fotografias; artigos de 

papelaria e de escritório, excepto mobiliário; adesivos 

(matérias colantes) para papelaria ou para uso domés-

tico; materiais de desenho e materiais para artistas; 

pincéis; materiais de instrução e de ensino; folhas, pe-

lículas e bolsas em matérias plásticas para acondicio-

namento e embalagem; clichés de impressão, blocos de 

impressão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178893

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro; peles de 

animais; bagagens e malas de mão; chapéus-de-chuva 

e chapéus-de-sol; bengalas de caminhada; chicotes, 

arreios e selaria; coleiras, trelas e vestuário para ani-

mais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178894

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; con-

tentores, não metál icos, para armazenamento ou 

transporte; osso, chifre, baleia ou madrepérola em 

bruto ou semi-trabalhados; conchas; espuma-do-mar; 

âmbar amarelo.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178895

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico e na cozinha; utensílios de cozinha e mesa, 

excepto garfos, facas e colheres; pentes e esponjas; 

escovas (com excepção de pincéis); materiais para o fa-

brico de escovas; material de limpeza; vidro em bruto 

ou semi-acabado, com excepção do vidro de constru-

ção; loiça de vidro, porcelana e barro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178896

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e substitutos de têxteis; roupa 

de casa; cortinas em matérias têxteis ou plástico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178897

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; fatos 

de carnaval.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178898

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de jogar; 

aparelhos de videojogos; artigos de ginástica e despor-

to; decorações para árvores de natal; camas para ani-

mais de estimação; brinquedos para animais domésti-

cos; máscaras de carnaval.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178899

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite, 

queijo, manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; 

óleos e gorduras para alimentação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178901

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos de agricultura, aquacultura, 

horticultura e silvicultura, em bruto e não processa-

dos; grãos e sementes em bruto ou não processados; 

frutos e legumes frescos, ervas frescas; plantas e flores 

naturais; bolbos, plântulas e sementes para plantação; 

animais vivos; alimentos e bebidas para animais; mal-

te.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178902

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não-alcoólicas; 

águas minerais e gaseificadas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outras preparações não alco-

ólicas para o fabrico de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178903

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas excepto cerveja; 

preparações alcoólicas para o fabrico de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178904

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco e substitutos do tabaco; cigar-

ros e charutos; cigarros electrónicos e vaporizadores 

orais para fumadores; artigos para fumadores; fósfo-

ros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178906

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 411-417 11

K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178907

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 759 5

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178908

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 759 5

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178909

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 759 5

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178910

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

69 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178911

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

 Hunan Huayi Foods Co., Ltd.

  Endereço : 

 Chayou Community Village, Economic Development 

Zone, Anhua County, Yiyang City, Hunan Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178912

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

 YONGK A NG KUGOOO T ECH NOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

98 2

 Floor 3, Factory 2, No. 98, Mingyuan North Avenue, 

Economic Development Zone, Yongkang City, Jinhua 

City, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178916

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

 She, Kevin King Hang

  Endereço : 106

11 B

 Unit B, 11/F, Prince Industrial Building, 106 King Fuk 

Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178918

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

 She, Kevin King Hang

  Endereço : 106

11 B

 Unit B, 11/F, Prince Industrial Building, 106 King Fuk 

Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178919

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178920

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178921

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178922

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178923

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178924

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178925

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/178926

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178927

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178928

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178929

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178930

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178931

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178932

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178957

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  R e q u e r e nt e : YO OX N E T-A-P ORT E R 

GROUP S.P.A.

  Endereço : Via Morimondo 17, Milano 20143, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Joalharia, em particular brincos, co-

lares, anéis, pulseiras, pingentes, botões de punho, 

grampos de gravata, alfinetes de gravata, correntes, 

strass (bijuteria), bijuteria, broches e alfinetes de lape-

la (joalharia), punhos (joalharia), pedras preciosas e 

semi-preciosas, clipes de metal precioso; porta-chaves 

e correntes para chaves e respectivos pingentes, em 

particular porta-chaves (com objectos decorativos), 

porta-chaves (berloques ou correntes), correntes para 

chaves (joalharia) (berloques ou porta-chaves); es-

tátuas e estatuetas, feitas ou revestidas de metais ou 

pedras preciosas ou semi-preciosas, ou imitações dos 

mesmos; instrumentos de tempo em particular ins-

trumentos horológicos, relógios de pulso; relógios de 

parede e de mesa; instrumentos cronométricos; caixas 

para jóias e caixas para relógios de pulso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178959

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  R e q u e r e nt e : YO OX N E T-A-P ORT E R 

GROUP S.P.A.

  Endereço : Via Morimondo 17, Milano 20143, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário em particular camisolas tipo 

jumpers (vestuário), artigos de malha, camisolas tipo 

sweatshirts, t-shirts, calções, jaquetas, casacos tipo 

blazers, casacos, blusas, camisas, camisolas (pulôve-

res), vestidos, saias, calças, calças (ceroulas), calças de 

ganga (jeans), macacões, macacões para crianças, ves-

tuário de praia, camisolas (sweaters), roupas de ceri-

mónia, coletes, fatos, cachecóis, xailes, fatos de banho, 

roupas para a praia, vestuário para crianças, roupa de 

usar por casa, roupas de noite, pijamas, máscaras para 

dormir, vestuário de lazer, vestuário de desporto, lin-

gerie, camisolas, espartilhos (roupa interior), vestuário 

interior, roupas interiores, jarreteiras (ligas), ligas de 

meias, ligas (suspensórios), suportes para vestuário 

(suspensórios), roupões de banho; laços, gravatas, la-

ços para o pescoço, gravatas (cravats), lenços de bolso, 

cintos (vestuário), ligas para homens (vestuário), luvas, 

meias de malha, meias (collants), collants, meias 

(peúgas), vestuário de trabalho (active wear); calçado, 

em particular sapatos, alpercatas, botas, botins, san-

dálias, calçado de desporto, calçado de lazer, calçado 

de lona, chinelos, sapatos de vela (tipo mocassins), 

mocassins; chapelaria, em particular chapéus, bonés, 

chapéus de cerimónia, bonés em malha, bóinas, bonés 

planos, turbantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178961

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de programação informática, 

nomeadamente criação de modelos e animações digi-

tais em relógios e peças para mecanismos de relógios, 

joalharia, malas, artigos em cabedal, botões de punho, 
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porta-chaves, óculos e óculos de sol, instrumentos de 

escrita e artigos de papelaria e frascos de perfume; 

concepção e desenvolvimento de software de realida-

de virtual; concepção e desenvolvimento de software 

informático descarregáveis e gravados; concepção e 

desenvolvimento de jogos de vídeo; serviços de design 

gráfico informático.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178977

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

 IONG WAI KEONG

  Endereço : 13 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178980

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : THE ANIMAL STORE, FOOD 

AND ACCESSORIES, S.L.

  Endereço : (Pol ígono Industr ial Serrans V), 

Avda. Cepes Mares nº 5, 46812 Aielo de Malferit (Va-

lencia), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Alimentos e bebidas para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178981

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : THE ANIMAL STORE, FOOD 

AND ACCESSORIES, S.L.

  Endereço : (Pol ígono Industr ial Serrans V), 

Avda. Cepes Mares nº 5, 46812 Aielo de Malferit (Va-

lencia), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda por grosso e a reta-

lho em lojas e através de redes informáticas globais de 

alimentos e bebidas para animais; serviços de importa-

ção e exportação de alimentos e bebidas para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178982

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : THE ANIMAL STORE, FOOD 

AND ACCESSORIES, S.L.

  Endereço : (Pol ígono Industr ial Serrans V), 

Avda. Cepes Mares nº 5, 46812 Aielo de Malferit (Va-

lencia), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda por grosso e a reta-

lho em lojas e através de redes informáticas globais de 

alimentos e bebidas para animais; serviços de importa-

ção e exportação de alimentos e bebidas para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178994

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1D-1E

AD

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178995

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

279

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178996

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

279

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178997

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : AJ HACKETT INTERNATIO-

NAL PTE LTD

  Endereço : 30 Siloso Beach Walk, Singapore 

099011

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178998

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : AJ HACKETT INTERNATIO-

NAL PTE LTD

  Endereço : 30 Siloso Beach Walk, Singapore 

099011

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178999

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : AJ HACKETT INTERNATIO-

NAL PTE LTD

  Endereço : 30 Siloso Beach Walk, Singapore 

099011

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179000

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Talharim; talharim instantâneo; talha-

rim seco; refeições preparadas contendo [principal-

mente] talharim.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/179001

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Talharim; talharim instantâneo; talha-

rim seco; refeições preparadas contendo [principal-

mente] talharim.

[540]  Marca : 

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

vermelha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/179002

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Talharim; talharim instantâneo; talha-

rim seco; refeições preparadas contendo [principal-

mente] talharim.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores amare-

la, vermelha, castanha e branca tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/179003

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Talharim; talharim instantâneo; talha-

rim seco; refeições preparadas contendo [principal-

mente] talharim.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/179005

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179006

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

401#.402#.501#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179007

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

401#.402#.501#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179009

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P r o d u t o s :  

CPU

GPU

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179010

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179011

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179012

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179013

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179014

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179015

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179016

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 



N.º 14 — 7-4-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5225

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179017

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179018

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179019

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179020

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179021

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  (  ) outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179022

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179023

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179024

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179025

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179026

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179027

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179028

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179029

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179030

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179031

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179032

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179033

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179034

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179035

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179036

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179037

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179038

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179039

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179040

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179041

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179042

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179043

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179044

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179045

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179046

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179047

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 



5232     14   2021  4  7 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179048

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179049

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179050

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179051

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179052

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179053

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179054

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179055

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179056

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179057

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32 36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179058

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : Cathay United Bank Co., Ltd.

  Endereço : No.7, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei 

City 110, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios 

monetários; negócios de propriedade imobiliária; ser-

viços financeiros, incluindo bancários, fideicomissos, 

seguros, títulos, futuros, assuntos imobiliários; arranjo 

de contratos de aluguer e arrendamento; aluguer e 

arrendamento de propriedades imobiliárias; agências 

imobiliárias, investimento de capitais, avaliação de an-

tiguidades, avaliação de jóias, avaliação de jade, anga-

riação de fundos para obras de beneficência, serviços 

de consultoria para avaliações financeiras, avaliações 

de investimentos, serviços de crédito e serviços de 

informação sobre créditos; serviços de empréstimo; e 

também a provisão de todos os serviços acima men-

cionados através de telemóveis, computadores tablete 

portáteis, computadores portáteis, MP4, Internet, 

meios electrónicos online e outros; serviços de paga-

mento por conta de terceiros; transferência electrónica 

de fundos; gestão financeira de pagamentos de reem-

bolso para terceiros; provisão de informação financei-

ra através de um website, relacionados com todos na 

Classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179059

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : Cathay United Bank Co., Ltd.

  Endereço : No.7, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei 

City 110, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios 

monetários; negócios de propriedade imobiliária; ser-

viços financeiros, incluindo bancários, fideicomissos, 

seguros, títulos, futuros, assuntos imobiliários; arranjo 

de contratos de aluguer e arrendamento; aluguer e 

arrendamento de propriedades imobiliárias; agências 

imobiliárias, investimento de capitais, avaliação de an-

tiguidades, avaliação de jóias, avaliação de jade, anga-

riação de fundos para obras de beneficência, serviços 

de consultoria para avaliações financeiras, avaliações 

de investimentos, serviços de crédito e serviços de 

informação sobre créditos; serviços de empréstimo; e 

também a provisão de todos os serviços acima men-

cionados através de telemóveis, computadores tablete 

portáteis, computadores portáteis, MP4, Internet, 

meios electrónicos online e outros; serviços de paga-

mento por conta de terceiros; transferência electrónica 

de fundos; gestão financeira de pagamentos de reem-

bolso para terceiros; provisão de informação financei-

ra através de um website, relacionados com todos na 

Classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179060

[220]  Data de pedido : 2021/02/03
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[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; produtos de toilette; pro-

dutos não medicinais para a limpeza, o cuidado, tra-

tamento e embelezamento da pele, do couro cabeludo 

e dos cabelos; preparações cosméticas para o banho; 

champôs; produtos amaciadores para o cabelo; másca-

ras para o cabelo; sprays para o cabelo; sabões; perfu-

maria; desodorizantes para humanos ou para animais; 

óleos essenciais; produtos para perfumar o ambiente; 

preparações não medicinais para refrescar o hálito 

para higiene pessoal; algodão para uso cosmético; len-

ços impregnados com loções cosméticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179061

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : Mirage Resorts, LLC

  Endereço : 3600 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicação móvel descarregável para 

fornecer informações relacionadas com serviços de 

hotelaria, restauração e alojamento temporário e para 

fazer reservas e marcações para alojamento tempo-

rário, restaurantes e espectáculos ao vivo; aplicações 

móveis descarregáveis para a promoção de serviços de 

hotelaria e hospitalidade; aplicações móveis descarre-

gáveis para jogos de casino, apostas desportivas e ví-

deo; aplicação móvel descarregável com um programa 

de recompensas para clientes de casino.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179062

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : MGM Resorts International

  Endereço : 3600 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações móveis descarregáveis para 

apostas desportivas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179063

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : MGM Resorts International

  Endereço : 3600 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de apostas; serviços de apos-

tas desportivas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179064

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : MGM Resorts International

  Endereço : 3600 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicação móvel descarregável para 

fornecer informações relacionadas com serviços de 

hotelaria, restauração e alojamento temporário e para 

fazer reservas e marcações para alojamento tempo-

rário, restaurantes e espectáculos ao vivo; aplicações 

móveis descarregáveis para a promoção de serviços de 

hotelaria e hospitalidade; aplicações móveis descarre-

gáveis para jogos de casino, apostas desportivas e ví-

deo; aplicação móvel descarregável com um programa 

de recompensas para clientes de casino.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179065

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : KIA MOTORS CORPORA-

TION

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

República Da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : serviços de garagem para a manuten-

ção e reparação de veículos automóveis; instalação, 

manutenção e reparação de baterias e acumuladores; 

recarregamento de baterias e acumuladores; serviços 

de lavandaria; carregamento de baterias de veículos; 

serviços de substituição de baterias de veículos; ser-

viços de reparação de veículos; serviço de reabasteci-

mento de gás de hidrogénio para veículos; reparação 

ou manutenção de peças de motores de automóveis; 

limpeza e lavagem de automóveis; fornecimento de 

informações relativas à reparação ou manutenção de 

automóveis; manutenção e reparação de automóveis; 

afinação de veículos a motor; reparação de acessórios 

para automóveis; manutenção de centrais eléctricas; 

gestão de baterias; reparação de dispositivos de trava-

gem; manutenção de veículos; aluguer de equipamen-

tos de limpeza.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/09/10  

Trindade e Tobago N.º 57181

[210]  N.º : N/179066

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : KIA MOTORS CORPORA-

TION

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

República Da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : serviços de leilões; serviços de publi-

cidade; serviços de secretariado; funções administra-

tivas; fornecimento de informações comerciais e de 

marketing; organização de exposições para fins comer-

ciais / promocionais e publicitários; demonstração de 

produtos; serviços de agência de importação e expor-

tação; serviços de loja grossista com automóveis; serviço 

de lojas de venda a retalho com automóveis; serviço 

de lojas de venda a retalho com peças e acessórios 

para automóveis; serviços de loja grossista com peças 

e acessórios para automóveis; aluguer de distribuido-

res automáticos de venda; serviços de intermediários 

comerciais relacionados com a venda por correspon-

dência através de telecomunicações; organização de 

assinaturas para meios de informação; compilação de 

informação para bases de dados informáticas; serviços 

de loja de venda a retalho com automóveis usados; ser-

viços de loja grossista com automóveis usados; forneci-

mento de informações na área do emprego; promoção 

de vendas para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/09/10  

Trindade e Tobago N.º 57180

[210]  N.º : N/179067

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : KIA MOTORS CORPORA-

TION

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

República Da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Scooters para pessoas de mobilidade 

reduzida; pára-quedas; tractores para uso agrícola; 

carros robóticos; camiões a motor; motores eléctricos 

para automóveis; veículos de transporte automatiza-

dos; automóveis sem condutor [veículos autónomos]; 

drones civis; autocarros; veículos para deficientes físi-

cos; amortecedores de suspensão para veículos; accio-

namentos eléctrico para veículos; carros de desporto; 

carrinhas de transporte de passageiros; peças e aces-

sórios para motociclos; motociclos; carrinhos de bebé; 

aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; veículos 

de locomoção por terra, ar, água e sobre carris; veí-

culos terrestres; correias de borracha para veículos 

terrestres; motores para veículos terrestres; travões 

para veículos terrestres; acoplamentos para veículos 

terrestres; automóveis sem condutor; automóveis; 

sistemas de aviso de saída de faixa de rodagem para 

automóveis; pneus para automóveis; peças e acessórios 

para automóveis; scooters eléctricas; carros eléctricos; 
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bicicletas eléctricas; cadeiras de rodas eléctricas; trac-

tores; scooters eléctricas híbridas; cadeiras de rodas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/09/10  

Trindade e Tobago N.º 57179

[210]  N.º : N/179068

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : PRADA S.A.

  Endereço : 23, Rue Aldringen 1118 Luxembourg 

Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Garfos em aço inoxidável; facas em 

aço inoxidável; colheres em aço inoxidável; caixas 

guarnecidas com artigos de cutelaria; caixas adaptadas 

para artigos de cutelaria; tabuleiros para cutelaria (ta-

lheres); cutelaria (talheres); instrumentos manuais 

abrasivos; enxós [ferramentas]; forquilhas para uso 

agrícola [ferramentas manuais]; instrumentos agrícolas 

acionados manualmente; bombas de ar acionadas ma-

nualmente; fieiras anulares; puas [ferramentas]; sovelas 

[furadores]; machados; esticadores de fios e fitas metá-

licas [ferramentas]; baionetas; máquinas para o corte 

da barba; tornos de bancada [utensílios manuais]; po-

dões [foices]; brocas [ferramentas]; brocas [partes de 

ferramentas]; instrumentos para o afiamento de lâmi-

nas; lâminas [ferramentas]; lâminas [armas]; ferros de 

guilhermes [plainas]; foices pequenas; furadores [bro-

cas]; serras de arco; cortadores de caixa (papelão); 

tranças [ferramentas]; ferros para marcar a fogo; ber-

bequins [ferramentas]; facas de brotamento; trados; 

garfos de trinchar; facas de trinchar; tosquiadores para 

o gado; ferros para calafetar; punções de bico [ferra-

mentas]; facas em cerâmica; cortadores de queijo não 

elétricos; cinzéis; picadores [facas]; grampos para car-

pintaria; cutelos; ferros para frisar; pés de cabra; pin-

ças para ondular; alicates de unhas; removedores de 

cutículas; cutelaria; barras de mandrilagem [ferramen-

tas manuais]; cortadores; ferramentas de corte [ferra-

mentas manuais]; adagas [punhais]; instrumentos ma-

nuais para decantar; aparelhos para a depilação, elé-

tricos ou não; aparelhos para destruição de parasitas 

de plantas, acionados manualmente; tarraxas [ferra-

mentas]; fieiras [ferramentas]; ferramentas de fresagem 

de roscas [ferramentas]; escavadores [ferramentas]; 

valetadoras [ferramentas]; cortechés; porta-brocas 

[ferramentas]; aparelhos para furar as orelhas; maços 

de calceteiros [ferramentas manuais de calceteiro]; fer-

ramentas de corte; cortadores de ovos, não elétricos; 

estampadores [ferramentas]; martelos de emergência; 

limas de cartão para as unhas; limas de esmeril; mós 

em esmeril; agulhas para gravação; mandris [ferramen-

tas]; acrescentos de berbequins para brocas; pinças 

para curvar as pestanas; cutelaria para ferradores; li-

mas [ferramentas]; polidores de unhas, elétricos ou 

não; limas para unhas, elétricas ou não; atiçadores de 

lareira; foles para chaminés [instrumentos manuais]; 

fitas de passagem [ferramentas manuais]; guias para 

cabos [ferramentas manuais]; ferros de engomar; ins-

trumentos manuais para transporte de ferro fundido; 

chassis de serras manuais; descaroçadores de frutos; 

captadores de frutas [ferramentas]; cortadores de fru-

tas em quartos; cravadores de pregos [ferramentas]; pi-

sões [ferramentas]; ferramentas manuais de jardina-

gem; verrumas; diamantes de vidraceiro [partes de 

ferramentas manuais]; ferros para gofrar; goivas; en-

xertadeiras [facas]; ferramentas de gravura [ferramen-

tas manuais]; pedras de afiar [ferramentas]; discos de 

amolar [ferramentas manuais]; pistolas [ferramentas]; 

pistolas acionadas manualmente para a extrusão de 

mástiques; cardas [ferramentas]; foicinhas; máquinas 

elétricas para fazer tranças; máquinas para o corte do 

pelo dos animais; máquinas de corte de cabelo, elétri-

cas ou não; pinças para depilar; martelos [ferramen-

tas]; berbequins manuais, acionados manualmente; 

utensílios manuais para frisar os cabelos; infladores 

manuais; ferramentas manuais acionadas manualmen-

te; manípulos para ferramentas manuais de força ma-

nual; arpões; arpões para a pesca; machadinhas; facas 

para artes criativas de passatempo [bisturis]; sachos; 

enxós de dois gumes; enxós de dois gumes; vazadoiros; 

enxós de tanoeiro; facas de caça; picadores de gelo; va-

porizadores para inseticidas [ferramentas]; atomizado-

res para inseticidas [ferramentas]; pulverizadores para 

inseticidas [ferramentas]; ferros [ferramentas não elé-

tricas]; serras para contornar; mandolinas de cozinha; 

cabos de facas; facas; conchas [ferramentas]; aparelho 

de depilação a laser, sem ser para uso médico; formas 

para calçado [ferramentas de sapateiros]; cortadores 

de relva [instrumentos manuais]; couros para afiar; 

alavancas; macacos manuais; instrumentos para mar-

car o gado; aparelhos para marcar o gado; machetes; 

malhos [martelos]; estojos de manicura; kits elétricos 

de manicura; cavirão; macetes [martelos]; alviões [pi-
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caretas]; garras para carne; fresas [ferramentas]; facas 

(ferramentas) para picar; picadoras de carne manuais; 

máquinas de picar carne; caixas de mitras; caixas de 

mitras; conta-moedas; almofarizes [ferramentas manu-

ais]; cinzéis de mortagem; ferros de moldagem; ferros 

de moldagem; corta-unhas, elétricos ou não; pés-de-

-cabra [ferramentas]; arranca-pregos, acionados manu-

almente; puxadores de pregos, acionados manualmen-

te; limas para unhas; limas para unhas [elétricas]; pin-

ças para unhas; turquês arranca-pregos; limas para 

agulhas; pistolas de calafetagem não elétricas; pinças 

para numerar; abridor de ostras; espátulas para tintas; 

puxavantes [ferramentas]; trinchetes; estojos de pedi-

curas; canivetes; perfuradores [ferramentas]; picaretas; 

martelos-picareta; camartelo; alviões [ferramentas 

manuais]; saca-pinos; tenazes; tenazes; pinças; corta-

dores de pizza não elétricos; ferros de plainas: plainas; 

alicates; ferros para polir e lustrar; ferros para alisar o 

cabelo; talhadeiras [ferramentas]; facas de poda; te-

souras de jardinagem; tesouras de podar; podadoras 

[tesouras de jardineiro]; saca-bocados [ferramentas]; 

anéis soco [soqueiras]; anéis soco [soqueiras]; punções 

[ferramentas]; instrumentos para picar bilhetes; gui-

lhermes [plainas rebaixadeiras]; ancinhos; pilões para 

esmagar [ferramentas manuais]; pilões [ferramentas 

manuais]; arietes [ferramentas]; raladores [ferramen-

tas]; linguetas [ferramentas]; lâminas de barbear; esto-

jos para lâminas de barbear; couros para máquinas de 

barbear; máquinas de barbear (eléctricas e não eléctri-

cas); aros de mandris: mandris; rebitadoras [ferramen-

tas]; martelos rebitagem [ferramentas]; sabres; anci-

nhos de golfe; lâminas de serras [partes de ferramen-

tas]; porta-serras; serras [ferramentas]; facas para des-

camar; tesouras; raspadores [ferramentas]; raspadores 

para esquis; ferramentas de raspagem [ferramentas 

manuais]; chaves de fendas, não elétricas; cinzéis de 

escultor; cabos de gadanhas; anéis de gadanhas; pe-

dras para afiar gadanhas, foices e segadeiras; pedras 

de afiar; gadanhas; instrumentos para amoladura; fuzis 

para afiar; afiadores de aço para lâminas; pedras de 

amolar; estojos de barbear; lâminas de tesouras; tos-

quiadoras [instrumentos manuais]; cisalhas; pás; foi-

ces; armas brancas, sem serem armas de fogo; talheres 

de prata [facas, garfos e colheres]; ferramentas manu-

ais para afiar arestas de esquis: instrumentos e ferra-

mentas para esfolar animais: maços [martelos]; pás 

para escavar; chaves [ferramentas]; chaves inglesas 

[ferramentas]; espátulas [ferramentas manuais]; espá-

tulas para uso por artistas; colheres; esquadros [ferra-

mentas]: furadores [estampas] [ferramentas]; furadores 

[estampas] [ferramentas]; instrumentos de piercing 

corporal estéreis; varas para misturar tinta; marrões; 

afiadores; baínhas de sabres; espadas; seringas para 

pulverizar inseticidas; talheres [cutelaria, garfos e co-

lheres]; talheres [facas, garfos e colheres]; garfos; co-

lheres, garfos e facas de plástico, para bebés; colheres, 

garfos e facas de plástico; chaves de torno; machos de 

rosca [ferramentas]; agulhas para tatuagem; aparelhos 

para tatuar; extirpadores de cardo [ferramentas]; abre-

-latas, não elétricos; abridor de latas, não elétricos; 

cintos porta-ferramentas; utensílios de poda de árvo-

res; espátulas; trolhas para jardinagem; matracas; cas-

setetes; bastões de polícia; cortadores de tubos [ferra-

mentas]; instrumentos para corte de tubos; pinças pe-

quenas; cutelaria de legumes; facas para cortar legu-

mes; descascadores de legumes operados manualmen-

te; fatiadores de legumes acionados manualmente; 

corta-legumes; cortadores manuais de legumes em es-

piral; tornos; tornos; enxadas; armações de pedras de 

afiar; espevitadores [tesouras]; cortadores manuais de 

cápsulas para garrafas de vinho; esticadores de arame 

metálicos [ferramentas manuais]; descascadores de fios 

[ferramentas manuais].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179072

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1166A-1166E

7

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Institui-

ção sem fins lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179073

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1166A-1166E

7

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Institui-

ção sem fins lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179074

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1166A-1166E

7

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Institui-

ção sem fins lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179078

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin an Road, Binjiang 

District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179079

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : 

 China Resources Snow Breweries Company Ltd.

  Endereço : 8

306

 Room 306 China Resources Building, No. 8 Jian-

guomen North Avenue, Dongcheng District, Beijing 

100005, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179080

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : JOINT STOCK COMPANY 

BIOCAD
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  Endereço : Liter A, Bld. 34, Svyazi Street, Strel-

na, Petrodvortsoviy District, Saint Petersburg, 198515, 

Russian Federation

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários e 

higiénicos; substâncias dietéticas para uso medicinal, 

alimentos para bebés; emplastros, material para pen-

sos; matérias para obturações dentárias, cera dentária; 

desinfectantes; preparações para a destruição de ani-

mais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179081

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : JOINT STOCK COMPANY 

BIOCAD

  Endereço : Liter A, Bld. 34, Svyazi Street, Strel-

na, Petrodvortsoviy District, Saint Petersburg, 198515, 

Russian Federation

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação médica; investigação bac-

teriológica; investigação biológica; investigação quími-

ca; investigação científica e industrial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179082

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : Sakamoto Kampow Pharmaceuti-

cal INC.

  Endereço : 1-5-12, Meishincho, Amagasaki-city, 

Hyogo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos e substâncias farmacêuticas, 

medicamentos para uso humano e suplementos nutri-

cionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179083

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : Sakamoto Kampow Pharmaceuti-

cal INC.

  Endereço : 1-5-12, Meishincho, Amagasaki-city, 

Hyogo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos e substâncias farmacêuticas, 

medicamentos para uso humano e suplementos nutri-

cionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179084

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : 

 BEAUTIFUL MACAO COMPANY LIMITED

  Endereço : 64 E

F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179085

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : Shangri-La International Hotel 

Management Limited

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços promocionais sob a forma de 

programas de incentivos de recompensa, afiliação e 

fidelidade; administração de programas de fidelidade 

ao consumidor; serviços promocionais sob a forma de 
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organização, operação, gestão e supervisão de planos 

de fidelidade e incentivo e programas de recompensa 

para clientes; serviços de informações promocionais 

e de assessoria prestados a membros e assinantes de 

planos e programas de fidelidade por incentivo; gestão, 

organização, operação e supervisão de programas de 

fidelidade, incentivo ou promoção de clientes; serviços 

promocionais, organização, gestão e supervisão de 

programas de incentivo, recompensa, afiliação ou fide-

lidade e outros programas promocionais; serviços de 

compilação, análise e recuperação de informações de 

bases de dados informáticas no domínio de hóspedes 

de hotéis e resorts; serviços de publicidade; gestão co-

mercial de hotéis; pesquisa de marketing; publicidade; 

pesquisa de negócios; publicidade directa por correio; 

fornecimento e compilação de informações de negó-

cios hoteleiros; fornecimento de serviços comerciais a 

hóspedes de hotéis e resorts; serviços de marketing.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179086

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : Shangri-La International Hotel 

Management Limited

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços promocionais sob a forma de 

programas de incentivos de recompensa, afiliação e 

fidelidade; administração de programas de fidelidade 

ao consumidor; serviços promocionais sob a forma de 

organização, operação, gestão e supervisão de planos 

de fidelidade e incentivo e programas de recompensa 

para clientes; serviços de informações promocionais 

e de assessoria prestados a membros e assinantes de 

planos e programas de fidelidade por incentivo; gestão, 

organização, operação e supervisão de programas de 

fidelidade, incentivo ou promoção de clientes; serviços 

promocionais, organização, gestão e supervisão de 

programas de incentivo, recompensa, afiliação ou fide-

lidade e outros programas promocionais; serviços de 

compilação, análise e recuperação de informações de 

bases de dados informáticas no domínio de hóspedes 

de hotéis e resorts; serviços de publicidade; gestão co-

mercial de hotéis; pesquisa de marketing; publicidade; 

pesquisa de negócios; publicidade directa por correio; 

fornecimento e compilação de informações de negó-

cios hoteleiros; fornecimento de serviços comerciais a 

hóspedes de hotéis e resorts; serviços de marketing.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179087

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 136C Pantone

172C Pantone Pantone Process Black C

Pantone 1895C

[210]  N.º : N/179088

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 HENRI RAFFIN

  Endereço : 256

 :73110

 Zone Artisanale Du Héron, 256 Route Des Bons Prés, 

73110, Valgelon-La Rochette, FR

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179089

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 HENRI RAFFIN
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  Endereço : 256

 73110

 Zone Artisanale Du Héron, 256 Route Des Bons Prés, 

73110, Valgelon-La Rochette, FR

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179090

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 HENRI RAFFIN

  Endereço : 256

 73110

 Zone Artisanale Du Héron, 256 Route Des Bons Prés, 

73110, Valgelon-La Rochette, FR

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179091

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 HENRI RAFFIN

  Endereço : 256

 73110

 Zone Artisanale Du Héron, 256 Route Des Bons Prés, 

73110, Valgelon-La Rochette, FR

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179092

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 HENRI RAFFIN

  Endereço : 256

 73110

 Zone Artisanale Du Héron, 256 Route Des Bons Prés, 

73110, Valgelon-La Rochette, FR

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179093

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 MAISON MILHAU

  Endereço :  81230

 Avenue Du Montalet, 81230 Lacaune, FR

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179094

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 MAISON MILHAU

  Endereço :  81230

 Avenue Du Montalet, 81230 Lacaune, FR

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179097

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16



N.º 14 — 7-4-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5243

[511]  Produtos : Papel e cartão; papel reciclado; papel 

e cartão feitos a partir de papel reciclado; recipientes 

de embalagem em papel; sacos de plástico para emba-

lagem; materiais de embalagem em papel reciclado; 

sacos para lixo em papel ou em plástico; toalhas de 

papel; produtos de impressão; catálogos; revistas [pe-

riódicos]; panfletos; artigos de papelaria; etiquetas de 

expedição; etiquetas de papel; rótulos em papel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179098

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e peles em bruto ou semitra-

balhadas; sacos; sacos de transporte; malas de mão; 

mochilas [mochilas com duas alças]; bolsas; sacos para 

compras; porta-moedas; porta-chaves; estojos para ar-

tigos de toilette, não guarnecidos; chapéus-de-chuva; 

bengalas; bastões para caminhadas; acessórios em me-

tal para sacos; armações para porta-moedas; vestuário 

para animais domésticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179099

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Matérias têxteis tecidas; tecidos de 

malha; feltro; matérias têxteis não tecidas; produtos 

têxteis tecidos para uso pessoal (sem ser para vestir); 

toalhas em matérias têxteis; lenços em matérias têx-

teis; telas enceradas (toalhas de mesa); tecidos imper-

meáveis gomados; tecidos revestidos a vinil; tecidos 

emborrachados; materiais de filtragem em matérias 

têxteis; lençóis de cama; edredões para futons; capas 

de edredão; capas para edredões para futons; cober-

turas de cama; telas de futons (futons não estofados); 

capas para travesseiros; mantas de cama; cobertores 

de cama; coberturas para assentos em matérias têxteis; 

tapeçarias murais em matérias têxteis; cortinas; toa-

lhas de mesa, sem ser em papel; reposteiros (cortinas 

de pano grosso); roupa de banho, excepto vestuário; 

roupa de cama; matérias têxteis; matérias plásticas 

[substitutos de tecidos]; panos; tecidos; etiquetas em 

matérias têxteis; cotim (linho); tecidos de malha; jer-

sey [tecidos]; colchas; kakebuton  [colchas para 

futons]; capas para almofadas; lençóis [matérias têx-

teis]; coberturas de colchões; roupa de casa; bolsas [co-

bertores de agasalho] para bebés; capas não ajustadas 

para móveis; forros para sacos de dormir; toalhas para 

secar pratos; guardanapos de mesa em matérias têx-

teis; capas para assentos de sanita em matérias têxteis; 

mantas de viagem; cobertores de viagem; tecidos de 

fios de fibras regeneradas; tecidos de nylon; tecidos de 

poliéster; tecidos de algodão para uso pessoal (sem ser 

vestuário).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179100

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestuário exterior de estilo 

não japonês; calças; camisolas; camisas; vestuário para 

a chuva; vestuário impermeável; forros confeccionados 

[peças de vestuário]; bolsos para vestuário; vestuário 

de natação [fatos de banho]; vestuário de noite; roupa 

interior [vestuário interior]; luvas e mitenes [vestuário]; 

lenços de cabeça ou pescoço [lenços]; gravatas; cache-

cóis; chapelaria para vestir / chapéus / bonés [chape-

laria]; peúgas; meias; ligas; suspensórios para peúgas; 

suspensórios [suspensórios para vestuário]; faixas para 

a cintura; cintos para vestuário; faixas para a cabeça 

[vestuário]; toucas de banho; máscaras para dormir; 

calçado; botas sapatos; calçado desportivo; fatos de 

máscaras; roupas para desporto; faixas para os pulsos; 

vestuário feito a partir de poliéster reciclado.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179101

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Fitas [retrosaria]; laços; rendas e bor-

dados; artigos de retrosaria [artigos de costura], excep-

to fios; emblemas para vestuário, sem ser em metais 

preciosos; adesivos decorativos para casacos; enfeites 

de cabelo; enfeites para chapéus; botões; enfeites de 

sapatos; atacadores de sapatos; emblemas ornamentais 

da moda [botões]; fechos para vestuário; fechos de 

correr [fechos-éclair]; faixas para os braços [acessó-

rios de vestuário]; presilhas para o cabelo; amuletos 

decorativos, não sendo bijuteria, porta-chaves ou cor-

rentes para chaves; bandoletes; elásticos para o cabelo; 

artigos de fantasia [bordados]; remendos coláveis a 

quente; apliques [retrosaria]; alfinetes sem ser joalha-

ria; kits de costura; agulhas para teares de malha; fri-

sadores de cabelo, sem ser utensílios manuais; buquês 

artificiais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179103

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte automóvel; embalagem de 

mercadorias; corretagem de fretes; armazenamento 

de mercadorias; entrega de mercadorias; serviços de 

expedição [transporte de mercadorias]; fornecimento 

de informações sobre serviços de transporte através 

da internet; entrega expressa de mercadorias; arma-

zenamento temporário de entregas; monitorização 

e acompanhamento de expedições de embalagens 

[informações de transporte]; transporte e armazena-

mento de resíduos e materiais de reciclagem; recolha 

de produtos recicláveis [transporte]; distribuição de 

energia renovável; embalagem de mercadorias usando 

embalagens e materiais de transporte sustentáveis ou 

biodegradáveis; recolha de bens reciclados ou em se-

gunda mão [transporte]; fornecimento de informações 

relacionadas com a recolha de produtos reciclados ou 

produtos em segunda mão [transporte]; recolha de lixo 

e material reciclável.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179104

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Processo de triagem e reciclagem de 

produtos reciclados ou em segunda mão; triagem de 

produtos recicláveis ou produtos em segunda mão; for-

necimento de informações relacionadas com a triagem 

e a reciclagem de produtos reciclados ou produtos em 

segunda mão; reciclagem de roupas; tratamento e pro-

cessamento de roupas para fins de reciclagem; trata-

mento ou processamento de tecidos, roupas ou peles, 

incluindo secagem; alfaiataria ou costura; serviços de 

bordados; reciclagem de resíduos; triagem de resíduos 

e materiais recicláveis [transformação]; tratamento de 

resíduos no domínio do controlo da poluição ambien-

tal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179105

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : Organização e direcção de seminários 

e workshops [formação] relacionados com activida-

des de voluntariado, actividades de bem-estar social 

e actividades de beneficência; serviços educacionais 

relacionados com actividades de beneficência; serviços 

de educação relacionados com questões ambientais; 

organização e direcção de eventos ou campanhas de 

entretenimento relacionados com programas de acção 

social ou actividades de beneficência; publicação de 

boletins informativos no domínio da filantropia por 

correio electrónico; fornecimento de publicações elec-

trónicas não descarregáveis; publicação de produtos 

de impressão em formato electrónico; organização de 

competições ou outros eventos desportivos e culturais 

com fins de beneficência; organização e realização 

de apresentações ou exibições de discos, produções, 

relatórios ou estatísticas relacionadas com actividades 

sociais, culturais, económicas ou educacionais para 

fins educacionais ou de entretenimento; organização e 

realização de eventos de entretenimento para conce-

der prémios a empresas ou indivíduos por uma gran-

de quantidade de doações de beneficência; serviços 

educacionais e de instrução; organização, direcção e 

planeamento de seminários; publicação de revistas de 

moda para fins de entretenimento; serviços de entrete-

nimento; fornecimento de imagens e vídeos em linha, 

não descarregáveis, através de uma rede informática; 

bibliotecas de referência de literatura e registros do-

cumentais; fornecimento de instalações desportivas; 

fornecimento de instalações de diversão; aluguer de 

equipamento desportivo; fornecimento de vídeos de 

instrução em linha, não descarregáveis; organização 

e direcção de seminários, workshops [educação], con-

gressos, colóquios, cursos de aprendizagem à distância 

e exposições com fins culturais; organização de even-

tos educativos; organização e realização de eventos 

educativos de sensibilização e promoção da separação 

de materiais recicláveis, reciclagem e redução do des-

perdício.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179106

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de no-

vos produtos; peritagens (trabalhos de engenharia); 

designing, sem ser para fins publicitários; design de 

moda; concepção, programação e manutenção de 

programas de computador; software como serviço 

[SaaS]; fornecimento de assessoria técnica relacionada 

com computadores; fornecimento de programas de 

computador em redes de dados; concepção, criação e 

programação de páginas da Web; teste, inspecção ou 

pesquisa de produtos farmacêuticos, cosméticos ou 

alimentos; fornecimento de motores de pesquisa para 

sites da Internet; fornecimento de acesso temporário 

a aplicações de software não descarregáveis acessíveis 

através de um website; aluguer de espaço de memória 

em servidores para alojamento de boletins electrónicos 

na Internet; leasing de software de aplicação; forne-

cimento de uso temporário de aplicações baseadas na 

web; fornecimento de acesso temporário a aplicações 

e ferramentas de software em linha; concepção e de-

senvolvimento de software no domínio das aplicações 

móveis; fornecimento de software de aplicação através 

de redes de comunicação; serviços de concepção rela-

cionados com instalações de eliminação de resíduos ou 

instalações de reciclagem; investigação no domínio da 

protecção do ambiente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179107

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de beneficência, nomeada-

mente fornecimento de vestuário a pessoas necessi-

tadas; fornecimento de doações de vestuário aos po-

bres e pessoas necessitadas para fins de beneficência; 

fornecimento de sapatos para pessoas necessitadas 

[serviços de beneficência]; fornecimento de aconse-

lhamento e informações sobre moda; fornecimento de 

informações relacionadas com serviços de moda para 

indivíduos através da internet; serviços de consultoria 

relacionados com moda; serviços de estilismo pessoal 
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relacionado com o vestuário; fornecimento de infor-

mações de moda relacionadas com vestuário e serviços 

de coordenação de moda para indivíduos; aluguer de 

roupas; aluguer de vestuário e ornamentos pessoais 

para vestir; fornecimento de informações relacionadas 

com aluguer de vestuário e ornamentos pessoais para 

vestir; aluguer de enfeites de cabelo; serviços de redes 

sociais em linha; fornecimento de informações relacio-

nadas com a pesquisa ou apresentação de amigos para 

utilizadores através da internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179108

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; papel reciclado; papel 

e cartão feitos a partir de papel reciclado; recipientes 

de embalagem em papel; sacos de plástico para emba-

lagem; materiais de embalagem em papel reciclado; 

sacos para lixo em papel ou em plástico; toalhas de 

papel; produtos de impressão; catálogos; revistas [pe-

riódicos]; panfletos; artigos de papelaria; etiquetas de 

expedição; etiquetas de papel; rótulos em papel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179109

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e peles em bruto ou semitra-

balhadas; sacos; sacos de transporte; malas de mão; 

mochilas [mochilas com duas alças]; bolsas; sacos para 

compras; porta-moedas; porta-chaves; estojos para ar-

tigos de toilette, não guarnecidos; chapéus-de-chuva; 

bengalas; bastões para caminhadas; acessórios em me-

tal para sacos; armações para porta-moedas; vestuário 

para animais domésticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179110

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Matérias têxteis tecidas; tecidos de 

malha; feltro; matérias têxteis não tecidas; produtos 

têxteis tecidos para uso pessoal (sem ser para vestir); 

toalhas em matérias têxteis; lenços em matérias têx-

teis; telas enceradas (toalhas de mesa); tecidos imper-

meáveis gomados; tecidos revestidos a vinil; tecidos 

emborrachados; materiais de filtragem em matérias 

têxteis; lençóis de cama; edredões para futons; capas 

de edredão; capas para edredões para futons; cober-

turas de cama; telas de futons (futons não estofados); 

capas para travesseiros; mantas de cama; cobertores 

de cama; coberturas para assentos em matérias têxteis; 

tapeçarias murais em matérias têxteis; cortinas; toa-

lhas de mesa, sem ser em papel; reposteiros (cortinas 

de pano grosso); roupa de banho, excepto vestuário; 

roupa de cama; matérias têxteis; matérias plásticas 

[substitutos de tecidos]; panos; tecidos; etiquetas em 

matérias têxteis; cotim (linho); tecidos de malha; jer-

sey [tecidos]; colchas; kakebuton  [colchas para 

futons]; capas para almofadas; lençóis [matérias têx-

teis]; coberturas de colchões; roupa de casa; bolsas [co-

bertores de agasalho] para bebés; capas não ajustadas 

para móveis; forros para sacos de dormir; toalhas para 

secar pratos; guardanapos de mesa em matérias têx-

teis; capas para assentos de sanita em matérias têxteis; 

mantas de viagem; cobertores de viagem; tecidos de 

fios de fibras regeneradas; tecidos de nylon; tecidos de 

poliéster; tecidos de algodão para uso pessoal (sem ser 

vestuário).
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179111

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestuário exterior de estilo 

não japonês; calças; camisolas; camisas; vestuário para 

a chuva; vestuário impermeável; forros confeccionados 

[peças de vestuário]; bolsos para vestuário; vestuário 

de natação [fatos de banho]; vestuário de noite; roupa 

interior [vestuário interior]; luvas e mitenes [vestuário]; 

lenços de cabeça ou pescoço [lenços]; gravatas; cache-

cóis; chapelaria para vestir / chapéus / bonés [chape-

laria]; peúgas; meias; ligas; suspensórios para peúgas; 

suspensórios [suspensórios para vestuário]; faixas para 

a cintura; cintos para vestuário; faixas para a cabeça 

[vestuário]; toucas de banho; máscaras para dormir; 

calçado; botas sapatos; calçado desportivo; fatos de 

máscaras; roupas para desporto; faixas para os pulsos; 

vestuário feito a partir de poliéster reciclado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179112

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Fitas [retrosaria]; laços; rendas e bor-

dados; artigos de retrosaria [artigos de costura], excep-

to fios; emblemas para vestuário, sem ser em metais 

preciosos; adesivos decorativos para casacos; enfeites 

de cabelo; enfeites para chapéus; botões; enfeites de 

sapatos; atacadores de sapatos; emblemas ornamentais 

da moda [botões]; fechos para vestuário; fechos de 

correr [fechos-éclair]; faixas para os braços [acessó-

rios de vestuário]; presilhas para o cabelo; amuletos 

decorativos, não sendo bijuteria, porta-chaves ou cor-

rentes para chaves; bandoletes; elásticos para o cabelo; 

artigos de fantasia [bordados]; remendos coláveis a 

quente; apliques [retrosaria]; alfinetes sem ser joalha-

ria; kits de costura; agulhas para teares de malha; fri-

sadores de cabelo, sem ser utensílios manuais; buquês 

artificiais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179114

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte automóvel; embalagem de 

mercadorias; corretagem de fretes; armazenamento 

de mercadorias; entrega de mercadorias; serviços de 

expedição [transporte de mercadorias]; fornecimento 

de informações sobre serviços de transporte através 

da internet; entrega expressa de mercadorias; arma-

zenamento temporário de entregas; monitorização 

e acompanhamento de expedições de embalagens 

[informações de transporte]; transporte e armazena-

mento de resíduos e materiais de reciclagem; recolha 

de produtos recicláveis [transporte]; distribuição de 

energia renovável; embalagem de mercadorias usando 

embalagens e materiais de transporte sustentáveis ou 

biodegradáveis; recolha de bens reciclados ou em se-

gunda mão [transporte]; fornecimento de informações 

relacionadas com a recolha de produtos reciclados ou 

produtos em segunda mão [transporte]; recolha de lixo 

e material reciclável.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179115

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Processo de triagem e reciclagem de 

produtos reciclados ou em segunda mão; triagem de 

produtos recicláveis ou produtos em segunda mão; for-

necimento de informações relacionadas com a triagem 

e a reciclagem de produtos reciclados ou produtos em 

segunda mão; reciclagem de roupas; tratamento e pro-

cessamento de roupas para fins de reciclagem; trata-

mento ou processamento de tecidos, roupas ou peles, 

incluindo secagem; alfaiataria ou costura; serviços de 

bordados; reciclagem de resíduos; triagem de resíduos 

e materiais recicláveis [transformação]; tratamento de 

resíduos no domínio do controlo da poluição ambien-

tal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179116

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização e direcção de seminários 

e workshops [formação] relacionados com activida-

des de voluntariado, actividades de bem-estar social 

e actividades de beneficência; serviços educacionais 

relacionados com actividades de beneficência; serviços 

de educação relacionados com questões ambientais; 

organização e direcção de eventos ou campanhas de 

entretenimento relacionados com programas de acção 

social ou actividades de beneficência; publicação de 

boletins informativos no domínio da filantropia por 

correio electrónico; fornecimento de publicações elec-

trónicas não descarregáveis; publicação de produtos 

de impressão em formato electrónico; organização de 

competições ou outros eventos desportivos e culturais 

com fins de beneficência; organização e realização 

de apresentações ou exibições de discos, produções, 

relatórios ou estatísticas relacionadas com actividades 

sociais, culturais, económicas ou educacionais para 

fins educacionais ou de entretenimento; organização e 

realização de eventos de entretenimento para conce-

der prémios a empresas ou indivíduos por uma gran-

de quantidade de doações de beneficência; serviços 

educacionais e de instrução; organização, direcção e 

planeamento de seminários; publicação de revistas de 

moda para fins de entretenimento; serviços de entrete-

nimento; fornecimento de imagens e vídeos em linha, 

não descarregáveis, através de uma rede informática; 

bibliotecas de referência de literatura e registros do-

cumentais; fornecimento de instalações desportivas; 

fornecimento de instalações de diversão; aluguer de 

equipamento desportivo; fornecimento de vídeos de 

instrução em linha, não descarregáveis; organização 

e direcção de seminários, workshops [educação], con-

gressos, colóquios, cursos de aprendizagem à distância 

e exposições com fins culturais; organização de even-

tos educativos; organização e realização de eventos 

educativos de sensibilização e promoção da separação 

de materiais recicláveis, reciclagem e redução do des-

perdício.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179117

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de no-

vos produtos; peritagens (trabalhos de engenharia); 

designing, sem ser para fins publicitários; design de 

moda; concepção, programação e manutenção de 

programas de computador; software como serviço 

[SaaS]; fornecimento de assessoria técnica relacionada 

com computadores; fornecimento de programas de 

computador em redes de dados; concepção, criação e 

programação de páginas da Web; teste, inspecção ou 

pesquisa de produtos farmacêuticos, cosméticos ou 

alimentos; fornecimento de motores de pesquisa para 

sites da Internet; fornecimento de acesso temporário 

a aplicações de software não descarregáveis acessíveis 

através de um website; aluguer de espaço de memória 

em servidores para alojamento de boletins electrónicos 

na Internet; leasing de software de aplicação; forne-

cimento de uso temporário de aplicações baseadas na 

web; fornecimento de acesso temporário a aplicações 

e ferramentas de software em linha; concepção e de-

senvolvimento de software no domínio das aplicações 

móveis; fornecimento de software de aplicação através 

de redes de comunicação; serviços de concepção rela-

cionados com instalações de eliminação de resíduos ou 

instalações de reciclagem; investigação no domínio da 

protecção do ambiente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179118

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de beneficência, nomeada-

mente fornecimento de vestuário a pessoas necessi-

tadas; fornecimento de doações de vestuário aos po-

bres e pessoas necessitadas para fins de beneficência; 

fornecimento de sapatos para pessoas necessitadas 

[serviços de beneficência]; fornecimento de aconse-

lhamento e informações sobre moda; fornecimento de 

informações relacionadas com serviços de moda para 

indivíduos através da internet; serviços de consultoria 

relacionados com moda; serviços de estilismo pessoal 

relacionado com o vestuário; fornecimento de infor-

mações de moda relacionadas com vestuário e serviços 

de coordenação de moda para indivíduos; aluguer de 

roupas; aluguer de vestuário e ornamentos pessoais 

para vestir; fornecimento de informações relacionadas 

com aluguer de vestuário e ornamentos pessoais para 

vestir; aluguer de enfeites de cabelo; serviços de redes 

sociais em linha; fornecimento de informações relacio-

nadas com a pesquisa ou apresentação de amigos para 

utilizadores através da internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179124

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : CYBEX GmbH

  Endereço : Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos para locomoção por terra, ar, 

água ou comboio; veículos, nomeadamente, triciclos 

(incluídos na classe 12); carrinhos de bebé (incluídos 

na classe 12), acessórios para os veículos acima men-

cionados, nomeadamente cadeiras para crianças, sacos 

de transporte, cestos de compras, todos de plástico ou 

têxtil; cadeiras de segurança para crianças para veícu-

los motorizados e suas respectivas peças, incluindo es-

tofos, arneses de segurança para cadeiras de veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179126

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : CYBEX GmbH

  Endereço : Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25
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[511]  Produtos : Vestuário para bebés e jovens, calçado 

e chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179127

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 WISE SUPPLY CHAIN COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 8

C

 Flat/Rm C 08/F Kings Wing Plaza 2, 1 On Kwan Stre-

et, Shek Mun, Sha Tin, NT., 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/179129

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 NUMANS HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 5 12

 12/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179130

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 NUMANS HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 5 12

 12/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179131

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 NUMANS HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 5 12

 12/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179132

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 NUMANS HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 5 12

 12/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179133

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 NUMANS HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 5 12

 12/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179134

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 NUMANS HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 5 12

 12/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179135

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 NUMANS HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 5 12

 12/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179136

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 NUMANS HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 5 12

 12/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179137

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 NUMANS HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 5 12

 12/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179138

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 NUMANS HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 5 12

 12/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179139

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 NUMANS HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 5 12

 12/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179140

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 NUMANS HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 5 12

 12/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179141

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 NUMANS HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 5 12

 12/F, Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179142

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 267

3 T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179143

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

R F I D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179144

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179145

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179146

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179147

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179148

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179149

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179150

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179152

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : IGT

  Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dis-

positivos que aceitam apostas; equipamento reconfigu-

rável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, 

máquinas de jogo e o respectivo software operativo de 

jogos de computador vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179153

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : IGT

  Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dis-

positivos que aceitam apostas; equipamento reconfigu-

rável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, 

máquinas de jogo e o respectivo software operativo de 

jogos de computador vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179155

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7
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[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas eléctricas; motores, excepto para veículos 

terrestres; componentes de acoplamento e transmissão 

de máquinas, excepto para veículos terrestres; imple-

mentos agrícolas, excepto ferramentas manuais accio-

nadas manualmente; incubadoras para ovos; máquinas 

de venda automática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179156

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações para ilumina-

ção, aquecimento, arrefecimento, produção de vapor, 

cozedura, secagem, ventilação, abastecimento de água 

e fins sanitários; distribuidores de água; máquinas de 

água potável.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179157

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas eléctricas; motores, excepto para veículos 

terrestres; componentes de acoplamento e transmissão 

de máquinas, excepto para veículos terrestres; imple-

mentos agrícolas, excepto ferramentas manuais accio-

nadas manualmente; incubadoras para ovos; máquinas 

de venda automática.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor azul tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/179158

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas eléctricas; motores, excepto para veículos 

terrestres; componentes de acoplamento e transmissão 

de máquinas, excepto para veículos terrestres; imple-

mentos agrícolas, excepto ferramentas manuais accio-

nadas manualmente; incubadoras para ovos; máquinas 

de venda automática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179159

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

888 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179160

[220]  Data de pedido : 2021/02/05
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

888 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179161

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

888 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179162

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : AstraZeneca UK Limited

  Endereço : 1 Francis Crick Avenue, Cambridge 

Biomedical Campus, Cambridge, United kingdom, 

CB2 0AA

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179163

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : AstraZeneca UK Limited

  Endereço : 1 Francis Crick Avenue, Cambridge 

Biomedical Campus, Cambridge, United kingdom, 

CB2 0AA

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados e substâncias farmacêuti-

cos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179164

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : AstraZeneca UK Limited

  Endereço : 1 Francis Crick Avenue, Cambridge 

Biomedical Campus, Cambridge, United kingdom, 

CB2 0AA

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados e substâncias farmacêuti-

cos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179174

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179178

[220]  Data de pedido : 2021/02/08
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179179

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179190

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Alxum Group Limited

  Endereço : 21 2

8 16

 Unit 16, 8/F, Metro Centre II, 21 Lam Hing Street, 

Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : USB

USB USB USB

USB USB USB USB

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179191

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 JING BRAND CO., LTD.

  Endereço : 169

 No. 169 Daye Avenue, Daye, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179198

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 LAM KAI HONG

  Endereço : 11 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179226

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179227

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179228

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179229

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179230

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179231

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179232

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179233

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179234

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179235

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179244

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179245

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179246

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179247

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : VALENTINO S.P.A.

  Endereço : Via Turati 16/18, 20121 Milano, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179248

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : VALENTINO S.P.A.

  Endereço : Via Turati 16/18, 20121 Milano, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

 

[540]  Marca : 



N.º 14 — 7-4-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5261

[210]  N.º : N/179269

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 3 B1-

8008

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179270

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 3 B1-

8008

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179271

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 3 B1-

8008

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179272

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179273

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179274

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25
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[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179275

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179282

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 58

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179283

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 58

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179286

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : Alameda Dr. Carlos D’assumpcao 

No.249-263, 17 Andar D Edif, China Civil Plaza, Ma-

cau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179287

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : 

 Accolade Corporate Services Limited

  Endereço : 27 7

702

 Room 701-2, 7/F., Fu Fai Commercia l Centre, 27 

Hillier Street, Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179288

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : 

 WANG LIQING

  Endereço : 9C
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179289

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Everest Medicines (China) Co., 

Ltd.

  Endereço : F2, #4 Building, Xinda Road No. 8, 

Huimin Street, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang 

Province, P.R.C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Ingredientes químicos activos para uso 

no fabrico de medicamentos anticancerígenos; aditivos 

químicos para uso no fabrico de medicamentos; subs-

tâncias químicas para uso na produção de medicamen-

tos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179290

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Everest Medicines (China) Co., 

Ltd.

  Endereço : F2, #4 Building, Xinda Road No. 8, 

Huimin Street, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang 

Province, P.R.C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos; drogas farma-

cêuticas; preparações farmacêuticas; produtos farma-

cêuticos para os cuidados da saúde; produtos medici-

nais e farmacêuticos para uso em humanos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179291

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Everest Medicines (China) Co., 

Ltd.

  Endereço : F2, #4 Building, Xinda Road No. 8, 

Huimin Street, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang 

Province, P.R.C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação farmacêutica; pesquisa e 

desenvolvimento de produtos farmacêuticos; desenvol-

vimento de medicamentos; descoberta de medicamen-

tos; serviços de desenvolvimento de medicamentos 

farmacêuticos; pesquisa e desenvolvimento de vacinas 

e medicamentos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179294

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Hong Kong Trade Development 

Council

  Endereço : 38th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador; programas 

de computador [software descarregável]; software de 

aplicação para uso em telefones móveis e outros dispo-

sitivos móveis; software para fornecimento de platafor-

mas de comércio electrónico e mercados electrónicos 

em linha; programas de computador para acesso, na-

vegação e pesquisa em bases de dados em linha; publi-

cações electrónicas descarregáveis; livros electrónicos 

descarregáveis; gravações de vídeo e áudio; aparelhos 

e instrumentos de ensino, instrução e educação; apa-

relhos e instrumentos para o registo, a transmissão, a 

reprodução ou o processamento de som, imagens ou 

dados; suportes multimédia gravados e descarregáveis, 

software de computador, suportes de gravação e ar-

mazenamento digitais ou analógicos virgens; câmaras 

de vídeo portáteis; máquinas fotográficas [fotografia]; 

filmes cinematográficos impressionados; discos com-

pactos [áudio-vídeo]; molduras para fotos digitais; fi-
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cheiros de imagem descarregáveis; ficheiros de música 

descarregáveis; filmes impressionados; suportes de 

dados magnéticos; suportes de dados ópticos; discos 

ópticos; aparelhos de gravação de som; aparelhos de 

reprodução de som; gravadores de vídeo; cassetes de 

vídeo; fitas de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179295

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Hong Kong Trade Development 

Council

  Endereço : 38th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, promoção e 

marketing; divulgação de anúncios publicitários; for-

necimento de informações de negócios e de comércio; 

assistência em consultas de negócios; assistência na 

gestão de negócios; pesquisa de negócios; fornecimen-

to de serviços de correspondência de negócios para 

auxiliar terceiros a encontrarem parceiros para expor-

tação, sourcing , investimentos, serviços jurídicos 

e serviços profissionais relacionados com propriedade 

intelectual; organização e direcção de exposições e 

feiras comerciais, todas relacionadas com negócios, 

trocas comerciais e comércio; organização e direcção 

de feiras comerciais, demonstração e exposição de 

produtos com fins promocionais; gestão de negócios; 

administração de empresas; serviços de administra-

ção de escritório e trabalhos de escritório; serviços 

de marketing e promocionais, serviços de exibição 

de mercadorias; serviços de agência para organiza-

ção de introdução de negócios, serviços de agência 

para organização de visitas de negócios a mercados 

internacionais; avaliação de negócios; consultoria de 

negócios; investigações de negócios; consultadoria em 

organização de negócios; fornecimento de informações 

de negócios via um website; agências de informações 

comerciais; compilação de informações em bases de 

dados informáticas; assistência em gestão comercial ou 

industrial; gestão de ficheiros informatizados; publici-

dade de rua; serviços de relações públicas; publicação 

de textos publicitários; publicidade; agências de pu-

blicidade; promoção de vendas para terceiros; infor-

mação estatística; sistematização de informações em 

bases de dados informáticas; publicidade na televisão; 

serviços de anúncios comerciais em televisão, demons-

tração de produtos; publicidade directa por correio; 

previsões económicas; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; estudos e pesquisas de 

marketing; organização de feiras comerciais com fins 

comerciais ou publicitários; fornecimento de informa-

ções relacionadas com negócios e comércio através de 

uma rede informática mundial de informações; servi-

ços de correspondência de negócios personalizados; 

organização e direcção de exposições, todas relaciona-

das com negócios, trocas comerciais e comércio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179296

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Hong Kong Trade Development 

Council

  Endereço : 38th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Emissão de televisão por cabo; comu-

nicação por terminais de computador; comunicações 

por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e 

imagens assistida por computador; correio electrónico; 

transmissão de fac-símile; informações sobre teleco-

municações; envio de mensagens; emissão de televisão; 

serviços de telecomunicações; comunicações por te-

lefone; aluguer de equipamento de telecomunicações; 

transmissão por satélite, serviços de distribuição de 

informações na Internet; transmissão de mensagens e 

dados por meios electrónicos; fornecimento de acesso 

de telecomunicações e ligações a bases de dados infor-

máticas e à Internet; fornecimento de acesso e aluguer 

de tempo de acesso a bases de dados em linha; aluguer 

de tempo de acesso a um computador para manipula-

ção de dados; fornecimento de um quadro de avisos 

com investigação e materiais de referência na área de 

negócios, finanças, notícias, clima, desporto, entre-

tenimento, viagens, expedição de mercadorias, com-

putação, software informático, música, teatro, filmes, 

hobbies, educação de suporte de informática, estilos 
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de vida e assuntos de interesse geral; fornecimento 

de acesso interactivo a uma rede informática mundial 

de informação para a transferência e disseminação 

de uma vasta gama de informações; fornecimento de 

acesso a bases de dados; serviços de boletins electró-

nicos [serviços de telecomunicações]; fornecimento de 

salas de conversa na Internet; fornecimento de fóruns 

em linha; tudo incluído na classe 38.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179297

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Hong Kong Trade Development 

Council

  Endereço : 38th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização e direcção de conferên-

cias, seminários e workshops educacionais, todos re-

lacionados com negócios, trocas comerciais, comércio 

e propriedade intelectual; organização, direcção, pla-

neamento, produção e gestão de conferências, espec-

táculos, exposições, convenções, formação, palestras, 

congressos, simpósios e seminários; publicação de pro-

dutos de impressão e serviços de informação e assesso-

ria relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179298

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Hong Kong Trade Development 

Council

  Endereço : 38th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Programação de computadores; actu-

alização de software de computador; concepção de 

software de computador; manutenção de software de 

computador; actualização de aplicações móveis (soft-

ware); concepção de aplicações (software) móveis; ma-

nutenção de aplicações móveis (software); análise de 

sistemas de computador; design de artes gráficas; recu-

peração de dados de computador; hospedagem de um 

website para registo de participação em conferências, 

seminários, workshops, feiras comerciais e oportuni-

dades de correspondência de negócios; hospedagem de 

um website e de uma página principal ( homepage ) 

com informações relacionadas a conferências, seminá-

rios e workshops; hospedagem de um website e de uma 

página principal ( homepage ), apresentando pesqui-

sas e materiais de referência na área de negócios, fi-

nanças, notícias, clima, desporto, entretenimento, via-

gens, compras, computação, software de computador, 

música, teatro, filmes, hobbies, educação de suporte de 

informática, estilos de vida e assuntos de interesse ge-

ral; consultadoria informática no domínio dos serviços 

da Internet; hospedagem de sites de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179299

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Hong Kong Trade Development 

Council

  Endereço : 38th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador; programas 

de computador [software descarregável]; software de 

aplicação para uso em telefones móveis e outros dispo-

sitivos móveis; software para fornecimento de platafor-

mas de comércio electrónico e mercados electrónicos 

em linha; programas de computador para acesso, na-

vegação e pesquisa em bases de dados em linha; publi-

cações electrónicas descarregáveis; livros electrónicos 

descarregáveis; gravações de vídeo e áudio; aparelhos 

e instrumentos de ensino, instrução e educação; apa-

relhos e instrumentos para o registo, a transmissão, a 

reprodução ou o processamento de som, imagens ou 

dados; suportes multimédia gravados e descarregáveis, 

software de computador, suportes de gravação e ar-

mazenamento digitais ou analógicos virgens; câmaras 
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de vídeo portáteis; máquinas fotográficas [fotografia]; 

filmes cinematográficos impressionados; discos com-

pactos [áudio-vídeo]; molduras para fotos digitais; fi-

cheiros de imagem descarregáveis; ficheiros de música 

descarregáveis; filmes impressionados; suportes de 

dados magnéticos; suportes de dados ópticos; discos 

ópticos; aparelhos de gravação de som; aparelhos de 

reprodução de som; gravadores de vídeo; cassetes de 

vídeo; fitas de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179300

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Hong Kong Trade Development 

Council

  Endereço : 38th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Publicações; livros; revistas (periódi-

cos); jornais; boletins; brochuras; catálogos; livretos; 

papel; instrumentos de escrita; artigos de papelaria; 

cartazes; fotografias; pastas de arquivo; sacos de com-

pras (de transporte) em papel, cartão e plástico; sacos 

de papel ou plástico para embrulho e embalagem; pai-

néis publicitários em papel ou cartão; materiais de em-

balagem em papel ou plástico; material de instrução e 

de ensino (excepto aparelhos); produtos de impressão; 

formulários, impressos; manuais [livros de instruções] 

/ livros de instruções [manuais]; prospectos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179301

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Hong Kong Trade Development 

Council

  Endereço : 38th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, promoção e 

marketing; divulgação de anúncios publicitários; for-

necimento de informações de negócios e de comércio; 

assistência em consultas de negócios; assistência na 

gestão de negócios; pesquisa de negócios; fornecimen-

to de serviços de correspondência de negócios para 

auxiliar terceiros a encontrarem parceiros para expor-

tação, sourcing , investimentos, serviços jurídicos 

e serviços profissionais relacionados com propriedade 

intelectual; organização e direcção de exposições e 

feiras comerciais, todas relacionadas com negócios, 

trocas comerciais e comércio; organização e direcção 

de feiras comerciais, demonstração e exposição de 

produtos com fins promocionais; gestão de negócios; 

administração de empresas; serviços de administra-

ção de escritório e trabalhos de escritório; serviços 

de marketing e promocionais, serviços de exibição de 

mercadorias; serviços de agência para organização de 

introdução de negócios, serviços de agência para orga-

nização de visitas de negócios a mercados internacio-

nais; avaliação de negócios; consultoria de negócios; 

investigações de negócios; consultadoria em organiza-

ção de negócios; agências de informações comerciais; 

compilação de informações em bases de dados infor-

máticas; assistência em gestão comercial ou industrial; 

gestão de ficheiros informatizados; publicidade de rua; 

serviços de relações públicas; publicação de textos 

publicitários; publicidade; agências de publicidade; 

promoção de vendas para terceiros; informação es-

tatística; sistematização de informações em bases de 

dados informáticas; publicidade na televisão; serviços 

de anúncios comerciais em televisão, demonstração de 

produtos; publicidade directa por correio; divulgação 

de anúncios publicitários; previsões económicas; orga-

nização de exposições com fins comerciais ou publici-

tários; estudos e pesquisas de marketing; organização 

de feiras comerciais com fins comerciais ou publicitá-

rios; fornecimento de informações relacionadas com 

negócios e comércio através de uma rede informática 

mundial de informações; serviços de correspondência 

de negócios personalizados; organização e direcção de 

exposições, todas relacionadas com negócios, trocas 

comerciais e comércio; serviços administrativos para 

relocalização de empresas; consultoria em estratégias 

de comunicação publicitária; desenvolvimento de con-

ceitos de publicidade; marketing direccionado.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179302

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Hong Kong Trade Development 

Council

  Endereço : 38th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Emissão de televisão por cabo; comu-

nicação por terminais de computador; comunicações 

por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e 

imagens assistida por computador; correio electrónico; 

transmissão de fac-símile; informações sobre teleco-

municações; envio de mensagens; emissão de televisão; 

serviços de telecomunicações; comunicações por te-

lefone; aluguer de equipamento de telecomunicações; 

transmissão por satélite, serviços de distribuição de 

informações na Internet; transmissão de mensagens e 

dados por meios electrónicos; fornecimento de acesso 

de telecomunicações e ligações a bases de dados infor-

máticas e à Internet; fornecimento de acesso e aluguer 

de tempo de acesso a bases de dados em linha; aluguer 

de tempo de acesso a um computador para manipula-

ção de dados; fornecimento de um quadro de avisos 

com investigação e materiais de referência na área de 

negócios, finanças, notícias, clima, desporto, entre-

tenimento, viagens, expedição de mercadorias, com-

putação, software informático, música, teatro, filmes, 

hobbies, educação de suporte de informática, estilos 

de vida e assuntos de interesse geral; fornecimento 

de acesso interactivo a uma rede informática mundial 

de informação para a transferência e disseminação 

de uma vasta gama de informações; fornecimento de 

acesso a bases de dados; serviços de boletins electró-

nicos [serviços de telecomunicações]; fornecimento de 

salas de conversa na Internet; fornecimento de fóruns 

em linha; tudo incluído na classe 38.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179303

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Hong Kong Trade Development 

Council

  Endereço : 38th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Ensino / serviços educacionais; or-

ganização e direcção de conferências, seminários e 

workshops educacionais, todos relacionados com ne-

gócios, trocas comerciais, comércio e propriedade in-

telectual; organização, direcção, planeamento, produ-

ção e gestão de conferências, espectáculos, exposições, 

convenções, formação, palestras, congressos, simpó-

sios e seminários; publicação de produtos de impres-

são e serviços de informação e assessoria relacionados 

com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na 

classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179304

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Hong Kong Trade Development 

Council

  Endereço : 38th Floor, Office Tower, Convention 

Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Programação de computadores; actu-

alização de software de computador; concepção de 

software de computador; manutenção de software de 

computador; actualização de aplicações móveis (soft-

ware); concepção de aplicações (software) móveis; ma-

nutenção de aplicações móveis (software); análise de 

sistemas de computador; design de artes gráficas; recu-

peração de dados de computador; hospedagem de um 

website para registo de participação em conferências, 

seminários, workshops, feiras comerciais e oportuni-

dades de correspondência de negócios; hospedagem de 

um website e de uma página principal ( homepage ) 

com informações relacionadas a conferências, seminá-
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rios e workshops; hospedagem de um website e de uma 

página principal ( homepage ), apresentando pesqui-

sas e materiais de referência na área de negócios, fi-

nanças, notícias, clima, desporto, entretenimento, via-

gens, compras, computação, software de computador, 

música, teatro, filmes, hobbies, educação de suporte 

de informática, estilos de vida e assuntos de interesse 

geral; consultadoria informática no domínio dos servi-

ços da Internet; hospedagem de sites de computador; 

criação e manutenção de sites da Web para terceiros; 

plataforma como serviço [PaaS]; hospedagem de servi-

dores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179305

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 13

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179306

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 13

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179309

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Wyeth LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos para trata-

mento de hemofilia; seringas vendidas cheias com pre-

parados farmacêuticos para tratamento de hemofilia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179310

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Wyeth LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos para trata-

mento de hemofilia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179311

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Wyeth LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos para trata-

mento de hemofilia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179312

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Taiko Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 3-34-14, Uchihonmachi, Suita, Osaka, 

564-0032 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas e outras preparações para destrui-

ção de vermes, fungicidas, herbicidas; papel encerado 

para fins medicinais; máscaras sanitárias para uso 

pessoal; agentes de administração de medicamentos 

em forma de wafers comestíveis para embalagem 

de fármacos em pó; gaze para pensos; cápsulas para 

medicamentos; palas oculares (oclusores) para fins 

medicinais; ligaduras para os ouvidos; faixas (pensos 

higiénicos) para a menstruação; tampões para a mens-

truação (sanitários); pensos higiénicos; cuecas sanitá-

rias para a menstruação; algodão hidrófilo; emplastros 

adesivos (esparadrapos); ligaduras para pensos; pensos 

líquidos (antissépticos); compressas de amamentação; 

materiais para uso dentário; fraldas para incontinên-

cia; papel apanha-moscas; papel anti-traças; açúcar 

lácteo (lactose) para fins farmacêuticos; farinhas lác-

teas para bebés; sémen (esperma) para inseminação 

artificial; preparações para a esterilização; fungicidas; 

germicidas; antimicrobianos para uso dermatológi-

co; desinfectantes para fins de higiene; preparações 

desodorizantes para o ambiente; preparações para a 

purificação de ar; desodorizantes para vestuário e têx-

teis; desodorizantes, sem serem para seres humanos ou 

para animais; medicamentos para fins dentários; sabão 

desinfectante; preparações purificadores; desodorizan-

tes tendo efeito de eliminação de bactérias, sem serem 

para uso pessoal; produtos antimicrobianos; prepara-

ções dentárias para branqueamento de dentes (medici-

nais); preparações de fumigação para fins medicinais; 

detergentes para fins medicinais; colutório medicinal; 

toalhetes higiénicos descartáveis; toalhetes higiénicos; 

algodão antissético; produtos antimicrobianos para 

membranas mucosas; produtos farmacêuticos tendo 

função de eliminação de bactérias para uso em hospi-

tais; lenços impregnados com preparações farmacêu-

ticas com função de eliminação de bactérias; prepara-

ções antibacterianas; desodorizantes tendo função de 

eliminação de bactérias e efeito de função antiviral.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179313

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Taiko Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 3-34-14, Uchihonmachi, Suita, Osaka, 

564-0032 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas e outras preparações para destrui-

ção de vermes, fungicidas, herbicidas; papel encerado 

para fins medicinais; máscaras sanitárias para uso 

pessoal; agentes de administração de medicamentos 

em forma de wafers comestíveis para embalagem 

de fármacos em pó; gaze para pensos; cápsulas para 

medicamentos; palas oculares (oclusores) para fins 

medicinais; ligaduras para os ouvidos; faixas (pensos 

higiénicos) para a menstruação; tampões para a mens-

truação (sanitários); pensos higiénicos; cuecas sanitá-

rias para a menstruação; algodão hidrófilo; emplastros 

adesivos (esparadrapos); ligaduras para pensos; pensos 

líquidos (antissépticos); compressas de amamentação; 

materiais para uso dentário; fraldas para incontinên-

cia; papel apanha-moscas; papel anti-traças; açúcar 

lácteo (lactose) para fins farmacêuticos; farinhas lác-

teas para bebés; sémen (esperma) para inseminação 

artificial; preparações para a esterilização; fungicidas; 

germicidas; antimicrobianos para uso dermatológi-

co; desinfectantes para fins de higiene; preparações 

desodorizantes para o ambiente; preparações para a 

purificação de ar; desodorizantes para vestuário e têx-

teis; desodorizantes, sem serem para seres humanos ou 

para animais; medicamentos para fins dentários; sabão 

desinfectante; preparações purificadores; desodorizan-

tes tendo efeito de eliminação de bactérias, sem serem 

para uso pessoal; produtos antimicrobianos; prepara-

ções dentárias para branqueamento de dentes (medici-

nais); preparações de fumigação para fins medicinais; 

detergentes para fins medicinais; colutório medicinal; 

toalhetes higiénicos descartáveis; toalhetes higiénicos; 

algodão antissético; produtos antimicrobianos para 

membranas mucosas; produtos farmacêuticos tendo 

função de eliminação de bactérias para uso em hospi-

tais; lenços impregnados com preparações farmacêu-

ticas com função de eliminação de bactérias; prepara-

ções antibacterianas; desodorizantes tendo função de 

eliminação de bactérias e efeito de função antiviral.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179314

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

 Room 501, 5th Floor, Building No.6, East 3rd Ring 

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179315

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

 Room 501, 5th Floor, Building No.6, East 3rd Ring 

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179317

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne; peixe; aves; caça; extractos de 

carne; frutos e legumes em conserva, congelados, se-

cos e cozidos; geleias para uso alimentar; geleias; com-

potas; ovos; leite; queijo; manteiga; iogurte; produtos 

de leite; leite em pó; óleos e gorduras para alimentos; 

gorduras comestíveis; óleos para alimentos; alimentos 

(carne, peixe, aves e caça) preparados em bolsas este-

rilizáveis; refeições (carne, peixe, aves e caça) prepara-

das em bolsas esterilizáveis.

[540]  Marca : 

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

laranja tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/179318

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de higiene pes-

soal não medicinais; dentífricos não medicinais; nome-

adamente, géis dentífricos; sabões para o corpo; cham-

pôs; loções para a pele para uso cosmético; cremes 

para branquear a pele; perfumaria; óleos essenciais; 

produtos de branqueamento [descolorantes] para uso 

cosmético; preparações para branquear para uso em 

lavandaria; preparações para uso em lavandaria; pre-

parações de limpeza; preparações para polir, soluções 

para desengordurar; panos abrasivos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.
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[210]  N.º : N/179320

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos e instru-

mentos dentários; e aparelhos e instrumentos veteriná-

rios; biberões; tetinas para biberões; estojos adaptados 

para biberões e tetinas para bebés; estojos desinfec-

tantes para biberões; membros artificiais; olhos artifi-

ciais; dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais 

de sutura; dispositivos terapêuticos e de assistência 

adaptados para pessoas com deficiência; aparelhos de 

massagem; aparelhos, dispositivos e artigos para ama-

mentação de bebés; aparelhos, dispositivos e artigos 

para a actividade sexual.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/179321

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne; peixe; aves; caça; extractos de 

carne; frutos e legumes em conserva, congelados, se-

cos e cozidos; geleias para uso alimentar; geleias; com-

potas; ovos; leite; queijo; manteiga; iogurte; produtos 

de leite; leite em pó; óleos e gorduras para alimentos; 

gorduras comestíveis; óleos para alimentos; alimentos 

(carne, peixe, aves e caça) preparados em bolsas este-

rilizáveis; refeições (carne, peixe, aves e caça) prepara-

das em bolsas esterilizáveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/179322

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau; café artificial; arroz; 

massas alimentares; talharim; tapioca; sagu; farinha; 

preparações feitas de cereais; pão; pastelaria; confeita-

ria; confeitaria em forma de tabletes; chocolate; gela-

dos, sorvetes; gelados comestíveis; bolachas de arroz; 

bolo [confeitaria de padaria], wafers; gelos comestíveis; 

açúcar; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; 

temperos; especiarias; ervas em conserva, mostarda; 

vinagre; molhos; condimentos; gelo (água congelada); 

papas de arroz preparadas em bolsas esterilizáveis; 

risoto preparado em bolsas esterilizáveis; talharim 

preparado em bolsas esterilizáveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/179323

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; águas minerais; águas ga-

seificadas; bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos; 

sumos de frutos; xaropes para fazer bebidas; prepara-

ções não alcoólicas para fazer bebidas; pós utilizados 

na preparação de bebidas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/179328

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 
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 HUI HONG CHEK

  Endereço : 161

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179330

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Grant Thornton China

  Endereço : 22

 5th Floor, Scitech Palace 22 Jianguomen Wai Avenue, 

Chaoyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179331

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Grant Thornton China

  Endereço : 22

 5th Floor, Scitech Palace 22 Jianguomen Wai Avenue, 

Chaoyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179332

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Grant Thornton China

  Endereço : 22

 5th Floor, Scitech Palace 22 Jianguomen Wai Avenue, 

Chaoyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179333

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Grant Thornton China

  Endereço : 22

 5th Floor, Scitech Palace 22 Jianguomen Wai Avenue, 

Chaoyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179334

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Grant Thornton China

  Endereço : 22

 5th Floor, Scitech Palace 22 Jianguomen Wai Avenue, 

Chaoyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179335

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Grant Thornton China

  Endereço : 22

 5th Floor, Scitech Palace 22 Jianguomen Wai Avenue, 

Chaoyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179336

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Grant Thornton China

  Endereço : 22

 5th Floor, Scitech Palace 22 Jianguomen Wai Avenue, 

Chaoyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179337

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Grant Thornton China

  Endereço : 22

 5th Floor, Scitech Palace 22 Jianguomen Wai Avenue, 

Chaoyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179338

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Aspark Co., Ltd

  Endereço : 1-9-10

 10F 1-9 Tsurunocho/ Kita-Ku Osaka Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179339

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Aspark Co., Ltd

  Endereço : 1-9-10

 10F 1-9 Tsurunocho/ Kita-Ku Osaka Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179340

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Aspark Co., Ltd

  Endereço : 1-9-10

 10F 1-9 Tsurunocho/ Kita-Ku Osaka Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179341

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Aspark Co., Ltd

  Endereço : 1-9-10

 10F 1-9 Tsurunocho/ Kita-Ku Osaka Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179342

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Aspark Co., Ltd

  Endereço : 1-9-10

 10F 1-9 Tsurunocho/ Kita-Ku Osaka Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179343

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Aspark Co., Ltd

  Endereço : 1-9-10
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 10F 1-9 Tsurunocho/ Kita-Ku Osaka Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179344

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179345

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179346

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179348

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3158

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179350

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3158

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179351

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 2 13

006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179352

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 2 13

006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179353

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 2 13

006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179364

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos 

para bebés com necessidades nutricionais especiais; 

leite para bebés e crianças; leites não-lácteos e à base 

de plantas para bebés e crianças, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para fins medicinais); su-

plementos dietéticos nutricionais para uso medicinal; 

produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para 

crianças; preparados vitamínicos; alimentos dietéticos 

para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; lei-

te dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e ama-

mentando; suplementos nutricionais; alimentos dietéti-

cos adaptados para fins medicinais; fibra dietética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179365

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : Leite e lacticínios; leite desidratado; 

leite em pó; leite em pó não-lácteo e à base de plantas 

e leite em pó, nomeadamente leite desidratado e leite 

em pó derivados de plantas, vegetais, grãos, nozes, 

sementes e frutos; leite aromatizado; bebidas aroma-

tizadas à base de leite; leite condensado; leite fermen-

tado; leites não-lácteos e à base de plantas e produtos 

lácteos, nomeadamente leites derivados de plantas, 

vegetais, grãos, nozes, sementes, feijões e frutas; refei-

ções congeladas, preparadas ou embaladas portáteis 

constituídas principalmente de carne, peixe, aves, ou 

vegetais; aperitivos constituídos principalmente de 

frutas e nozes; aperitivos à base de frutas; iogurte; 

aperitivos à base de iogurte; bebidas de iogurte; aperi-

tivos de frutas e iogurte liofilizados; frutas e legumes 

liofilizados em forma de rodelas fritas (chips); purés de 

frutas; leite de soja (substitutos de leite); leite em pó de 

feijão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179366

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

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

cereais para pequeno-almoço; barras de cereais; mues-

li; snacks, à base de cereais; snacks, à base de arroz; 

biscoitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179367

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas fortalecidas com minerais 

adicionais (não ser para uso medicinal); bebidas for-

talecidas com vitaminas adicionais (sem ser para fins 

médicos); águas minerais; bebidas não alcoólicas enri-

quecidas com minerais; água aromatizada; bebidas de 

frutas e sumos de frutas; bebidas de vegetais e sumos 

de vegetais; bebidas não-alcoólicas; bebidas de plantas 

e à base de plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179368

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos 

para bebés com necessidades nutricionais especiais; 

leite para bebés e crianças; leites não-lácteos e à base 

de plantas para bebés e crianças, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para fins medicinais); su-

plementos dietéticos nutricionais para uso medicinal; 

produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para 

crianças; preparados vitamínicos; alimentos dietéticos 

para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; lei-

te dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e ama-

mentando; suplementos nutricionais; alimentos dietéti-

cos adaptados para fins medicinais; fibra dietética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179369

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : Leite e lacticínios; leite desidratado; 

leite em pó; leite em pó não-lácteo e à base de plantas 

e leite em pó, nomeadamente leite desidratado e leite 

em pó derivados de plantas, vegetais, grãos, nozes, 

sementes e frutos; leite aromatizado; bebidas aroma-

tizadas à base de leite; leite condensado; leite fermen-

tado; leites não-lácteos e à base de plantas e produtos 

lácteos, nomeadamente leites derivados de plantas, 

vegetais, grãos, nozes, sementes, feijões e frutas; refei-

ções congeladas, preparadas ou embaladas portáteis 

constituídas principalmente de carne, peixe, aves, ou 

vegetais; aperitivos constituídos principalmente de 

frutas e nozes; aperitivos à base de frutas; iogurte; 

aperitivos à base de iogurte; bebidas de iogurte; aperi-

tivos de frutas e iogurte liofilizados; frutas e legumes 

liofilizados em forma de rodelas fritas (chips); purés de 

frutas; leite de soja (substitutos de leite); leite em pó de 

feijão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179370

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

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

cereais para pequeno-almoço; barras de cereais; mues-

li; snacks, à base de cereais; snacks, à base de arroz; 

biscoitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179371

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas fortalecidas com minerais 

adicionais (não ser para uso medicinal); bebidas for-

talecidas com vitaminas adicionais (sem ser para fins 

médicos); águas minerais; bebidas não alcoólicas enri-

quecidas com minerais; água aromatizada; bebidas de 

frutas e sumos de frutas; bebidas de vegetais e sumos 

de vegetais; bebidas não-alcoólicas; bebidas de plantas 

e à base de plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179372

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 569 115

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/09/03  China

N.º 49463065

[210]  N.º : N/179373

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 569 115

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/08/20  C h i na

N.º 49095431
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[210]  N.º : N/179378

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 WONG MAN HANG

  Endereço : 14 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179379

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Guangzhou 37 Interactive Entertainment Technology 

Co., Ltd

  Endereço : 

666 1801

 Room 1801 at 666 Huangpu Avenue, Tianhe District, 

Guangzhou, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179380

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Guangzhou 37 Interactive Entertainment Technology 

Co., Ltd

  Endereço : 

666 1801

 Room 1801 at 666 Huangpu Avenue, Tianhe District, 

Guangzhou, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179381

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Guangzhou 37 Interactive Entertainment Technology 

Co., Ltd

  Endereço : 

666 1801

 Room 1801 at 666 Huangpu Avenue, Tianhe District, 

Guangzhou, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179382

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

 Guangzhou 37 Interactive Entertainment Technology 

Co., Ltd

  Endereço : 

666 1801
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 Room 1801 at 666 Huangpu Avenue, Tianhe District, 

Guangzhou, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179387

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; sabões; sabões cosmé-

ticos; detergentes para uso doméstico; dentífricos; 

perfumaria; incensos; fragrâncias; preparações não 

medicinais para refrescar o hálito para higiene pesso-

al; unhas postiças; pestanas postiças; algodão para uso 

cosmético; produtos amaciadores de roupa para uso 

em lavandaria; adesivos para fixar pestanas postiças; 

papel abrasivo; cotonetes para uso cosmético; perfu-

mes; produtos para os cuidados dos cabelos; champôs; 

produtos de enxaguamento para o cabelo; produtos 

amaciadores para o cabelo; loções para os cabelos; óle-

os para o cabelo; cremes para os cabelos; sprays para o 

cabelo; tónicos de uso cosmético para o cabelo; produ-

tos para fixar o cabelo; pomadas para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179395

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : 

 PADARIA E PASTELARIA MAXIM’S LIMITA-

DA

  Endereço : 158

14 A

 Rua Seis (Bairro Areia Preta), n.º 158, Edifício Centro 

Industrial Furama, 14º andar A, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Fornecimento de comidas e bebidas; 

restaurantes self-service ; restaurantes e snack 

bares de fast food ; serviços de restaurante, café e 

bar; cafeterias, cantinas; serviços de catering; salas de 

chá; serviços de restaurante que oferece produtos de 

panificação e pratos cozinhados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179398

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos; serviços de forma-

ção; serviços de ensino; prestação de exames e testes 

educativos; serviços de entretenimento; fornecimento 

de informação e análise na área da educação e en-

tretenimento; serviços educativos, nomeadamente 

desenvolvimento de currículos para professores e 

educadores; apresentação de vídeos on-line; prestação 

de publicações electrónicas on-line, música e vídeos, 

não descarregáveis; edição multimédia de produtos 

de impressão, livros, revistas, revistas especializadas, 

jornais, boletins informativos, tutoriais, mapas, grá-

ficos, fotografias, vídeos, música e publicações ele-

trónicas; fornecimento de publicação electrónica de 

informação sobre uma vasta gama de tópicos on-line 

(não descarregável); serviços de biblioteca em linha, 

nomeadamente, fornecimento de bibliotecas electróni-

cas que incluem jornais, revistas, fotografias, imagens 

e vídeos através de uma rede informática on-line; for-
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necimento de educação, entretenimento e informação 

sobre divertimento via Internet on-line; organização 

e apresentação de espetáculos, competições, jogos, 

concertos, educação e eventos de entretenimento; 

planeamento, organização, realização e alojamento 

de eventos sociais de educação e entretenimento; pla-

neamento, organização, realização e alojamento de 

conferências, actividades, fóruns, exposições para fins 

culturais, educacionais ou de entretenimento; serviços 

de produção para televisão; serviços de estúdios de 

gravação; fornecimento de jogos não descarregáveis 

para uso educacional; fornecimento de programas de 

jogos de computador multimédia interactivos não des-

carregáveis; serviços de produção de fotografia, filmes 

e vídeo; serviços de investigação e análise pedagógica.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarelo, laranja, verme-

lho, rosa, branco, castanho e roxo.

[210]  N.º : N/179399

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção, desenvolvimento, manutenção 

e actualização de software informático; software como 

serviço [SaaS]; software como serviço [SaaS] relacionado 

com serviços de suporte ao ensino, nomeadamente para 

serviços de agendamento, notificação e de comunicação; 

plataforma como serviço (PAAS) contendo plataformas 

de software informático; software como serviço [SaaS] 

em relação à prestação de educação, jogo, ou entreteni-

mento em linha; plataforma como serviço (PAAS) em 

relação à prestação de educação, jogo, ou entretenimento 

em linha; serviços de fornecedor de serviços de apli-

cação (ASP); serviços informáticos relacionados com 

calendários on-line que permitem vários participantes a 

partilhar horários, reservas e notificações; programação 

de computadores relacionada com o fornecimento de 

educação, jogos ou entretenimento on-line.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarelo, laranja, verme-

lho, rosa, branco, castanho e roxo.

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/153070 2021/03/10 2021/03/10 Islestarr Holdings Limited 03

N/154445 2021/03/10 2021/03/10 JORDANA COSMETICS CORPORATION 03

N/155681 2021/03/10 2021/03/10 INGELEC 09
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/155682 2021/03/10 2021/03/10 INGELEC 11

N/160770 2021/03/10 2021/03/10 Discovery Kids Entertainment Limited 25

N/160774 2021/03/10 2021/03/10 Discovery Kids Entertainment Limited 25

N/162013 2021/03/10 2021/03/10 43

N/166159 2021/03/10 2021/03/10

WeWork Companies LLC

35

N/166160 2021/03/10 2021/03/10

WeWork Companies LLC

36

N/166161 2021/03/10 2021/03/10

WeWork Companies LLC

43

N/167966 2021/03/10 2021/03/10 43

N/167968 2021/03/10 2021/03/10 43

N/169101 2021/03/10 2021/03/10 JAPAN CHICKEN ASSOCIATION 29

N/169277 2021/03/10 2021/03/10 Trane Technologies plc 07

N/169279 2021/03/10 2021/03/10 Trane Technologies plc 11

N/169280 2021/03/10 2021/03/10 Trane Technologies plc 37

N/169281 2021/03/10 2021/03/10 Trane Technologies plc 42

N/169281 2021/03/10 2021/03/10 Trane Technologies plc 42

N/169282 2021/03/10 2021/03/10 Trane Technologies plc 07

N/169284 2021/03/10 2021/03/10 Trane Technologies plc 11

N/169285 2021/03/10 2021/03/10 Trane Technologies plc 37

N/169286 2021/03/10 2021/03/10 Trane Technologies plc 42

N/169371 2021/03/10 2021/03/10

UAB Dailidesign

25

N/169372 2021/03/10 2021/03/10

UAB Dailidesign

35

N/169720 2021/03/10 2021/03/10 VALENTINO S.p.A. 09

N/169721 2021/03/10 2021/03/10 VALENTINO S.p.A. 14

N/169723 2021/03/10 2021/03/10 VALENTINO S.p.A. 25

N/169724 2021/03/10 2021/03/10 VALENTINO S.p.A. 35

N/170077 2021/03/10 2021/03/10 DYWIDAG Verwaltungsgesellschaft mbH 07

N/170078 2021/03/10 2021/03/10 DYWIDAG Verwaltungsgesellschaft mbH 09

N/170086 2021/03/10 2021/03/10 Centre for Novostics Limited 09

N/170087 2021/03/10 2021/03/10 Centre for Novostics Limited 05

N/170088 2021/03/10 2021/03/10 Centre for Novostics Limited 01

N/170496 2021/03/10 2021/03/10 Benesse Corporation 18

N/170497 2021/03/10 2021/03/10 Benesse Corporation 20

N/170498 2021/03/10 2021/03/10 Benesse Corporation 21

N/170499 2021/03/10 2021/03/10 Benesse Corporation 24
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/170500 2021/03/10 2021/03/10 Benesse Corporation 25

N/170501 2021/03/10 2021/03/10 Benesse Corporation 28

N/170502 2021/03/10 2021/03/10 Benesse Corporation 30

N/170504 2021/03/10 2021/03/10 Benesse Corporation 41

N/170506 2021/03/10 2021/03/10 Benesse Corporation 09

N/170695 2021/03/10 2021/03/10 Siemens Trademark GmbH & Co. KG 38

N/170985 2021/03/10 2021/03/10 24

N/170986 2021/03/10 2021/03/10 25

N/171007 2021/03/10 2021/03/10 24

N/171008 2021/03/10 2021/03/10 25

N/171017 2021/03/10 2021/03/10 43

N/171103 2021/03/10 2021/03/10 Screening Eagle Technologies AG 09

N/171104 2021/03/10 2021/03/10 Screening Eagle Technologies AG 37

N/171105 2021/03/10 2021/03/10 Screening Eagle Technologies AG 38

N/171106 2021/03/10 2021/03/10 Screening Eagle Technologies AG 42

N/171431 2021/03/10 2021/03/10 Coupang Corp. 09

N/171435 2021/03/10 2021/03/10 Coupang Corp. 09

N/171649 2021/03/10 2021/03/10 Clementia Pharmaceuticals, Inc. 05

N/171650 2021/03/10 2021/03/10 Clementia Pharmaceuticals, Inc. 05

N/171707 2021/03/10 2021/03/10 41

N/171711 2021/03/10 2021/03/10 Piaggio & C. S.p.A. 24

N/171712 2021/03/10 2021/03/10 Piaggio & C. S.p.A. 25

N/171714 2021/03/10 2021/03/10 SC FAMILY LIMITED 03

N/171722 2021/03/10 2021/03/10

Human Horizons Holdings Co., Ltd.

12

N/171763 2021/03/10 2021/03/10 NOVARTIS AG 05

N/171764 2021/03/10 2021/03/10 NOVARTIS AG 05

N/171765 2021/03/10 2021/03/10 NOVARTIS AG 05

N/171766 2021/03/10 2021/03/10 NOVARTIS AG 05

N/171767 2021/03/10 2021/03/10 NOVARTIS AG 05

N/171768 2021/03/10 2021/03/10 NOVARTIS AG 05

N/171774 2021/03/10 2021/03/10 NOVARTIS AG 05

N/171816 2021/03/10 2021/03/10 YVES SAINT LAURENT 10

N/171817 2021/03/10 2021/03/10 YVES SAINT LAURENT 09

N/171818 2021/03/10 2021/03/10 YVES SAINT LAURENT 10

N/171819 2021/03/10 2021/03/10 YVES SAINT LAURENT 09

N/171824 2021/03/10 2021/03/10 eXp World Technologies, LLC 42

N/172005 2021/03/10 2021/03/10 NOVARTIS AG 05

N/172006 2021/03/10 2021/03/10 NOVARTIS AG 05

N/172008 2021/03/10 2021/03/10 Tecnica Group S.p.A. 28
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N/172012 2021/03/10 2021/03/10 DAMIANI INTERNATIONAL SA 11

N/172013 2021/03/10 2021/03/10 DAMIANI INTERNATIONAL SA 21

N/172022 2021/03/10 2021/03/10

MEDICTEC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

44

N/172023 2021/03/10 2021/03/10 Unza International Limited 03

N/172024 2021/03/10 2021/03/10 Unza International Limited 05

N/172120 2021/03/10 2021/03/10

THE FUTURE ECOSHOES S.R.L.

14

N/172121 2021/03/10 2021/03/10

THE FUTURE ECOSHOES S.R.L.

18

N/172122 2021/03/10 2021/03/10

THE FUTURE ECOSHOES S.R.L.

25

N/172123 2021/03/10 2021/03/10

THE FUTURE ECOSHOES S.R.L.

14

N/172124 2021/03/10 2021/03/10

THE FUTURE ECOSHOES S.R.L.

18

N/172125 2021/03/10 2021/03/10

THE FUTURE ECOSHOES S.R.L.

25

N/172126 2021/03/10 2021/03/10

THE FUTURE ECOSHOES S.R.L.

14

N/172127 2021/03/10 2021/03/10

THE FUTURE ECOSHOES S.R.L.

18

N/172128 2021/03/10 2021/03/10

THE FUTURE ECOSHOES S.R.L.

25

N/172193 2021/03/10 2021/03/10 35

N/172211 2021/03/10 2021/03/10

Wong Kin Pan

28

N/172243 2021/03/10 2021/03/10 Unza International Limited 03

N/172244 2021/03/10 2021/03/10 Unza International Limited 05

N/172373 2021/03/10 2021/03/10 Philip Morris Products S.A. 34

N/172431 2021/03/10 2021/03/10

MA YUNG LIN

35

N/172525 2021/03/10 2021/03/10 REDONE LLC 18

N/172526 2021/03/10 2021/03/10 REDONE LLC 25

N/172527 2021/03/10 2021/03/10 REDONE LLC 35

N/172528 2021/03/10 2021/03/10 NOVARTIS AG 05

N/172529 2021/03/10 2021/03/10 NOVARTIS AG 05

N/172530 2021/03/10 2021/03/10 NOVARTIS AG 05

N/172531 2021/03/10 2021/03/10 NOVARTIS AG 05

N/172611 2021/03/10 2021/03/10 EIDER Co., Ltd. 18

N/172659 2021/03/10 2021/03/10 Tecnica Group S.p.A. 28
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N/172760 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

09

N/172761 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

12

N/172762 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

14

N/172763 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

18

N/172764 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

25

N/172765 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

28

N/172766 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

37

N/172767 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

38

N/172768 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

39

N/172799 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

09

N/172800 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

14

N/172801 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

18

N/172802 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

25

N/172803 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

28

N/172804 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

36

N/172805 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

37

N/172806 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

38

N/172807 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

39

N/172810 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

12

N/172852 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

09

N/172853 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

12

N/172854 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

14
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N/172855 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

18

N/172856 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

25

N/172857 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

28

N/172858 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

36

N/172859 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

37

N/172860 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

38

N/172861 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

39

N/173020 2021/03/10 2021/03/10 03

N/173021 2021/03/10 2021/03/10 14

N/173022 2021/03/10 2021/03/10 18

N/173023 2021/03/10 2021/03/10 20

N/173024 2021/03/10 2021/03/10 21

N/173025 2021/03/10 2021/03/10 24

N/173026 2021/03/10 2021/03/10 25

N/173027 2021/03/10 2021/03/10 28

N/173028 2021/03/10 2021/03/10 29

N/173029 2021/03/10 2021/03/10 30

N/173030 2021/03/10 2021/03/10 32

N/173031 2021/03/10 2021/03/10 33

N/173032 2021/03/10 2021/03/10 35

N/173033 2021/03/10 2021/03/10 43

N/173079 2021/03/10 2021/03/10 Camilla and Marc Operations Pty Ltd 03

N/173083 2021/03/10 2021/03/10 Camilla and Marc Operations Pty Ltd 24

N/173095 2021/03/10 2021/03/10 Imaginovation Fintech Solutions Group 09

N/173096 2021/03/10 2021/03/10 Imaginovation Fintech Solutions Group 35

N/173097 2021/03/10 2021/03/10 Imaginovation Fintech Solutions Group 36

N/173098 2021/03/10 2021/03/10 Imaginovation Fintech Solutions Group 41

N/173099 2021/03/10 2021/03/10 Imaginovation Fintech Solutions Group 45

N/173107 2021/03/10 2021/03/10 ATRIA OYJ 29

N/173108 2021/03/10 2021/03/10 ATRIA OYJ 30

N/173109 2021/03/10 2021/03/10 ATRIA OYJ 31

N/173110 2021/03/10 2021/03/10 ATRIA OYJ 32

N/173195 2021/03/10 2021/03/10 Konami Amusement Co., Ltd. 09

N/173196 2021/03/10 2021/03/10 Konami Amusement Co., Ltd. 28
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N/173197 2021/03/10 2021/03/10 Konami Amusement Co., Ltd. 41

N/173209 2021/03/10 2021/03/10 COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE en 

abrégé COOPER

05

N/173211 2021/03/10 2021/03/10 COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE en 

abrégé COOPER

05

N/173244 2021/03/10 2021/03/10

MAISON MILHAU

29

N/173245 2021/03/10 2021/03/10

MAISON MILHAU

35

N/173314 2021/03/10 2021/03/10 DICKIE-SPIELZEUG GmbH & Co. KG 28

N/173337 2021/03/10 2021/03/10 KIA MOTORS CORPORATION 12

N/173382 2021/03/10 2021/03/10

Cellmore (S) Pte Ltd

29

N/173383 2021/03/10 2021/03/10

Cellmore (S) Pte Ltd

30

N/173384 2021/03/10 2021/03/10

Cellmore (S) Pte Ltd

35

N/173399 2021/03/10 2021/03/10 35

N/173409 2021/03/10 2021/03/10 Philip Morris Products S.A. 34

N/173449 2021/03/10 2021/03/10 Numnum, LLC 08

N/173453 2021/03/10 2021/03/10

Miniso Hong Kong Limited

03

N/173454 2021/03/10 2021/03/10

Miniso Hong Kong Limited

09

N/173455 2021/03/10 2021/03/10

Miniso Hong Kong Limited

16

N/173456 2021/03/10 2021/03/10

Miniso Hong Kong Limited

18

N/173457 2021/03/10 2021/03/10

Miniso Hong Kong Limited

20

N/173458 2021/03/10 2021/03/10

Miniso Hong Kong Limited

21

N/173459 2021/03/10 2021/03/10

Miniso Hong Kong Limited

24

N/173460 2021/03/10 2021/03/10

Miniso Hong Kong Limited

25

N/173461 2021/03/10 2021/03/10

Miniso Hong Kong Limited

26

N/173462 2021/03/10 2021/03/10

Miniso Hong Kong Limited

28

N/173463 2021/03/10 2021/03/10

SANKO SEIKA Co., Ltd. 

30
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N/173464 2021/03/10 2021/03/10

SANKO SEIKA Co., Ltd. 

30

N/173477 2021/03/10 2021/03/10

Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei Tecmo 

Games)

09

N/173478 2021/03/10 2021/03/10

Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei Tecmo 

Games)

41

N/173479 2021/03/10 2021/03/10 30

N/173480 2021/03/10 2021/03/10 30

N/173481 2021/03/10 2021/03/10 11

N/173482 2021/03/10 2021/03/10 11

N/173599 2021/03/10 2021/03/10 DESCENTE, LTD. 35

N/173603 2021/03/10 2021/03/10 Toys"R"Us (Asia) Limited 28

N/173604 2021/03/10 2021/03/10 Toys"R"Us (Asia) Limited 28

N/173605 2021/03/10 2021/03/10 Toys"R"Us (Asia) Limited 28

N/173606 2021/03/10 2021/03/10 Toys"R"Us (Asia) Limited 28

N/173607 2021/03/10 2021/03/10 Toys"R"Us (Asia) Limited 28

N/173608 2021/03/10 2021/03/10 Toys"R"Us (Asia) Limited 28

N/173641 2021/03/10 2021/03/10 K PLUS 

K PLUS INVESTMENT LIMITED

30

N/173743 2021/03/10 2021/03/10 Melsmon Pharmaceutical Co, Ltd 05

N/173744 2021/03/10 2021/03/10 Melsmon Pharmaceutical Co, Ltd 05

N/173745 2021/03/10 2021/03/10 Melsmon Pharmaceutical Co, Ltd 05

N/173748 2021/03/10 2021/03/10 Cartier International AG 16

N/173750 2021/03/10 2021/03/10 Cartier International AG 21

N/173753 2021/03/10 2021/03/10 Amgen Inc. 05

N/173765 2021/03/10 2021/03/10 25

N/173766 2021/03/10 2021/03/10 35

N/173767 2021/03/10 2021/03/10 Federica Di Giacomo 25

N/173768 2021/03/10 2021/03/10 Federica Di Giacomo 35

N/173771 2021/03/10 2021/03/10 Maria Julie Mckelvey 25

N/173772 2021/03/10 2021/03/10 Maria Julie Mckelvey 35

N/173773 2021/03/10 2021/03/10 Chiara Chiarucci 35

N/173859 2021/03/10 2021/03/10 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/173860 2021/03/10 2021/03/10 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 21

N/173861 2021/03/10 2021/03/10 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 44

N/173885 2021/03/10 2021/03/10 Eli Lilly and Company 05

N/174120 2021/03/10 2021/03/10 BONCOLAC 30

N/174121 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

12
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N/174122 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

37

N/174123 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

12

N/174124 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

37

N/174125 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

04

N/174126 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

12

N/174127 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

37

N/174128 2021/03/10 2021/03/10 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

39

N/174170 2021/03/10 2021/03/10

SAM KIT WAI

30

N/174171 2021/03/10 2021/03/10

HANTEOGLOBAL, INC.

09

N/174172 2021/03/10 2021/03/10

HANTEOGLOBAL, INC.

35

N/174173 2021/03/10 2021/03/10 Colopl, Inc. 09

N/174174 2021/03/10 2021/03/10 Colopl, Inc. 14

N/174175 2021/03/10 2021/03/10 Colopl, Inc. 16

N/174176 2021/03/10 2021/03/10 Colopl, Inc. 25

N/174178 2021/03/10 2021/03/10 Colopl, Inc. 28

N/174179 2021/03/10 2021/03/10 Colopl, Inc. 41

N/174180 2021/03/10 2021/03/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/174181 2021/03/10 2021/03/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 14

N/174240 2021/03/10 2021/03/10 COMPOSAD S.R.L. 20

N/174280 2021/03/10 2021/03/10 KIA MOTORS CORPORATION 12

N/174294 2021/03/10 2021/03/10

Golden Bright HK Enterprise Limited

35

N/174296 2021/03/10 2021/03/10

WONG KOK LOONG

30

N/174297 2021/03/10 2021/03/10

WONG KOK LOONG

35

N/174350 2021/03/10 2021/03/10 41

N/174354 2021/03/10 2021/03/10 VÂNIA ALEXANDRA NOBRE GUERREIRO BARRADAS 14

N/174376 2021/03/10 2021/03/10

Guangzhou Shangpin Home Collection Co., Ltd.

20

N/174377 2021/03/10 2021/03/10

Guangzhou Shangpin Home Collection Co., Ltd.

35
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N/174382 2021/03/10 2021/03/10

YEUNG Sai Tung Vincent

25

N/174383 2021/03/10 2021/03/10

YIWU DEARBODY COSMETICS CO., LTD.

03

N/174384 2021/03/10 2021/03/10

OFF-WHITE, LLC

05

N/174385 2021/03/10 2021/03/10

OFF-WHITE, LLC

09

N/174386 2021/03/10 2021/03/10

OFF-WHITE, LLC

10

N/174387 2021/03/10 2021/03/10

OFF-WHITE, LLC

21

N/174389 2021/03/10 2021/03/10

OFF-WHITE, LLC

14

N/174390 2021/03/10 2021/03/10

OFF-WHITE, LLC

05

N/174391 2021/03/10 2021/03/10

OFF-WHITE, LLC

10

N/174392 2021/03/10 2021/03/10

OFF-WHITE, LLC

25

N/174393 2021/03/10 2021/03/10 SCIP Holdings Limited 41

N/174394 2021/03/10 2021/03/10 SCIP Holdings Limited 43

N/174395 2021/03/10 2021/03/10 SCIP Holdings Limited 41

N/174396 2021/03/10 2021/03/10 SCIP Holdings Limited 43

N/174397 2021/03/10 2021/03/10 SCIP Holdings Limited 41

N/174398 2021/03/10 2021/03/10 SCIP Holdings Limited 43

N/174399 2021/03/10 2021/03/10 SCIP Holdings Limited 41

N/174400 2021/03/10 2021/03/10 SCIP Holdings Limited 43

N/174401 2021/03/10 2021/03/10 03

N/174402 2021/03/10 2021/03/10

Gaastra International Licensing N.V.

25

N/174403 2021/03/10 2021/03/10 25

N/174404 2021/03/10 2021/03/10 03

N/174405 2021/03/10 2021/03/10 43

N/174406 2021/03/10 2021/03/10 TOD'S S.P.A. 18

N/174407 2021/03/10 2021/03/10

HADATE SUISAN CO., LTD.

29

N/174408 2021/03/10 2021/03/10

HADATE SUISAN CO., LTD.

29

N/174411 2021/03/10 2021/03/10

TO KA LUN

05
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N/174412 2021/03/10 2021/03/10

TO KA LUN

10

N/174413 2021/03/10 2021/03/10

TO KA LUN

16

N/174416 2021/03/10 2021/03/10

TO KA LUN

29

N/174417 2021/03/10 2021/03/10

TO KA LUN

30

N/174418 2021/03/10 2021/03/10

TO KA LUN

32

N/174419 2021/03/10 2021/03/10

TO KA LUN

33

N/174420 2021/03/10 2021/03/10

TO KA LUN

40

N/174421 2021/03/10 2021/03/10

TO KA LUN

41

N/174422 2021/03/10 2021/03/10

TO KA LUN

42

N/174423 2021/03/10 2021/03/10

TO KA LUN

44

N/174445 2021/03/10 2021/03/10 ALL MARKET SINGAPORE PTE. LTD. 29

N/174446 2021/03/10 2021/03/10 ALL MARKET SINGAPORE PTE. LTD. 32

N/174447 2021/03/10 2021/03/10 AGÊNCIA COMERCIAL DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO GRAND IMPEX, LIMITADA

16

N/174448 2021/03/10 2021/03/10 AGÊNCIA COMERCIAL DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO GRAND IMPEX, LIMITADA

35

N/174449 2021/03/10 2021/03/10

Winner Food Products Limited

29

N/174450 2021/03/10 2021/03/10

Winner Food Products Limited

30

N/174451 2021/03/10 2021/03/10 FAMOUS 18

N/174453 2021/03/10 2021/03/10 Shiseido Company, Limited 03

N/174457 2021/03/10 2021/03/10 Márcia Ribeiro Oliveira Silva 44

N/174458 2021/03/10 2021/03/10 ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE 36

N/174475 2021/03/10 2021/03/10

FONDUE DE MARISCOS TAK HENG TIN TIN LIMITADA

43

N/174476 2021/03/10 2021/03/10

FONDUE DE MARISCOS TAK HENG TIN TIN LIMITADA

43

N/174477 2021/03/10 2021/03/10

FONDUE DE MARISCOS TAK HENG TIN TIN LIMITADA

43

N/174480 2021/03/10 2021/03/10 30

N/174481 2021/03/10 2021/03/10 29

N/174482 2021/03/10 2021/03/10 17
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N/174483 2021/03/10 2021/03/10

Chongqing Pangzi Tianjiao Rongxing Food Co., Ltd.

30

N/174487 2021/03/10 2021/03/10 03

N/174488 2021/03/10 2021/03/10 44

N/174496 2021/03/10 2021/03/10 Breville USA, Inc. 07

N/174497 2021/03/10 2021/03/10 Breville USA, Inc. 11

N/174498 2021/03/10 2021/03/10 Newstar Communication Co., Limited 09

N/174500 2021/03/10 2021/03/10 Total Media Limited 41

N/174501 2021/03/10 2021/03/10 Total Media Limited 16

N/174502 2021/03/10 2021/03/10 Total Media Limited 09

N/174503 2021/03/10 2021/03/10 Total Media Limited 41

N/174504 2021/03/10 2021/03/10 Total Media Limited 16

N/174505 2021/03/10 2021/03/10 Total Media Limited 09

N/174506 2021/03/10 2021/03/10 Total Media Limited 41

N/174507 2021/03/10 2021/03/10 Total Media Limited 16

N/174508 2021/03/10 2021/03/10 Total Media Limited 09

N/174509 2021/03/10 2021/03/10 30

N/174519 2021/03/10 2021/03/10

COMPANHIA GESTAO DE COMIDA E BEBIDA TOTEM LDA.

43

N/174524 2021/03/10 2021/03/10 Ford Motor Company 12

N/174526 2021/03/10 2021/03/10 Ford Motor Company 12

N/174528 2021/03/10 2021/03/10 Ford Motor Company 12

N/174529 2021/03/10 2021/03/10 Calzaturificio Frau S.P.A. 25

N/174530 2021/03/10 2021/03/10 Calzaturificio Frau S.P.A. 25

N/174531 2021/03/10 2021/03/10 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/174540 2021/03/10 2021/03/10 09

N/174541 2021/03/10 2021/03/10 09

N/174542 2021/03/10 2021/03/10 09

N/174543 2021/03/10 2021/03/10 41

N/174544 2021/03/10 2021/03/10 The Coca-Cola Company 30

N/174545 2021/03/10 2021/03/10 03

N/174546 2021/03/10 2021/03/10

Shanghai Jupiter Creative Design Co., Ltd.

09

N/174547 2021/03/10 2021/03/10

Shanghai Jupiter Creative Design Co., Ltd.

28

N/174548 2021/03/10 2021/03/10

Shanghai Jupiter Creative Design Co., Ltd.

41

N/174554 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174555 2021/03/10 2021/03/10 25

N/174556 2021/03/10 2021/03/10 25
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N/174559 2021/03/10 2021/03/10 MONSTER ENERGY COMPANY 32

N/174561 2021/03/10 2021/03/10 Kyochon F&B Co., Ltd. 29

N/174562 2021/03/10 2021/03/10 Kyochon F&B Co., Ltd. 43

N/174563 2021/03/10 2021/03/10 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/174567 2021/03/10 2021/03/10 10

N/174568 2021/03/10 2021/03/10

LEONG CHON KIT

39

N/174572 2021/03/10 2021/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/174573 2021/03/10 2021/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

35

N/174574 2021/03/10 2021/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/174575 2021/03/10 2021/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/174576 2021/03/10 2021/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

35

N/174577 2021/03/10 2021/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/174578 2021/03/10 2021/03/10

LAM KIT KEONG

05

N/174579 2021/03/10 2021/03/10

LAO WAI MAN

30

N/174580 2021/03/10 2021/03/10

GARCIA, ALICE

44

N/174581 2021/03/10 2021/03/10 44 LABEL GROUP S.R.L. 09

N/174583 2021/03/10 2021/03/10 44 LABEL GROUP S.R.L. 18

N/174584 2021/03/10 2021/03/10 44 LABEL GROUP S.R.L. 25

N/174585 2021/03/10 2021/03/10 44 LABEL GROUP S.R.L. 35

N/174586 2021/03/10 2021/03/10 Gemological Institute of America, Inc. 41

N/174588 2021/03/10 2021/03/10 Pfizer Inc. 05

N/174589 2021/03/10 2021/03/10 Pfizer Inc. 05

N/174594 2021/03/10 2021/03/10 Aruze Gaming Hong Kong Limited 41

N/174595 2021/03/10 2021/03/10 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/174596 2021/03/10 2021/03/10 Aruze Gaming Hong Kong Limited 28

N/174599 2021/03/10 2021/03/10

SAN ON LOK UN LIMITADA

43

N/174600 2021/03/10 2021/03/10 Maison Rococo Corporation 32

N/174601 2021/03/10 2021/03/10 Maison Rococo Corporation 32

N/174602 2021/03/10 2021/03/10 Maison Rococo Corporation 32

N/174605 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174617 2021/03/10 2021/03/10 35
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N/174618 2021/03/10 2021/03/10 43

N/174633 2021/03/10 2021/03/10 09

N/174634 2021/03/10 2021/03/10 14

N/174635 2021/03/10 2021/03/10 18

N/174636 2021/03/10 2021/03/10 25

N/174637 2021/03/10 2021/03/10 26

N/174638 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174644 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174645 2021/03/10 2021/03/10 43

N/174648 2021/03/10 2021/03/10

Erin Bennett

35

N/174649 2021/03/10 2021/03/10 30

N/174650 2021/03/10 2021/03/10 16

N/174651 2021/03/10 2021/03/10 31

N/174652 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174653 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174654 2021/03/10 2021/03/10 09

N/174655 2021/03/10 2021/03/10 07

N/174656 2021/03/10 2021/03/10

Ecolite Wellbeing (GD) Co., Ltd.

03

N/174657 2021/03/10 2021/03/10

Ecolite Wellbeing (GD) Co., Ltd.

05

N/174658 2021/03/10 2021/03/10

Ecolite Wellbeing (GD) Co., Ltd.

08

N/174659 2021/03/10 2021/03/10

Ecolite Wellbeing (GD) Co., Ltd.

10

N/174660 2021/03/10 2021/03/10

Ecolite Wellbeing (GD) Co., Ltd.

21

N/174661 2021/03/10 2021/03/10

Ecolite Wellbeing (GD) Co., Ltd.

35

N/174663 2021/03/10 2021/03/10

Ecolite Wellbeing (GD) Co., Ltd.

05

N/174664 2021/03/10 2021/03/10

Ecolite Wellbeing (GD) Co., Ltd.

08

N/174665 2021/03/10 2021/03/10

Ecolite Wellbeing (GD) Co., Ltd.

10

N/174666 2021/03/10 2021/03/10

Ecolite Wellbeing (GD) Co., Ltd.

21

N/174667 2021/03/10 2021/03/10

Ecolite Wellbeing (GD) Co., Ltd.

35

N/174668 2021/03/10 2021/03/10 36

N/174669 2021/03/10 2021/03/10 36
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N/174670 2021/03/10 2021/03/10 42

N/174671 2021/03/10 2021/03/10 42

N/174672 2021/03/10 2021/03/10 42

N/174673 2021/03/10 2021/03/10 42

N/174674 2021/03/10 2021/03/10 42

N/174678 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174679 2021/03/10 2021/03/10

YANG SIYANG

30

N/174681 2021/03/10 2021/03/10 30

N/174682 2021/03/10 2021/03/10 32

N/174683 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174684 2021/03/10 2021/03/10

JUNG SANG WON

35

N/174685 2021/03/10 2021/03/10 VALTEX 18

N/174686 2021/03/10 2021/03/10 16

N/174687 2021/03/10 2021/03/10 29

N/174688 2021/03/10 2021/03/10

JUNG SANG WON

43

N/174692 2021/03/10 2021/03/10 Johnson & Johnson 05

N/174693 2021/03/10 2021/03/10 Johnson & Johnson 05

N/174695 2021/03/10 2021/03/10

AIYI (SHANGHAI) SPORTS GOODS CO., LTD.

18

N/174696 2021/03/10 2021/03/10

AIYI (SHANGHAI) SPORTS GOODS CO., LTD.

24

N/174697 2021/03/10 2021/03/10

AIYI (SHANGHAI) SPORTS GOODS CO., LTD.

25

N/174698 2021/03/10 2021/03/10

AIYI (SHANGHAI) SPORTS GOODS CO., LTD.

35

N/174699 2021/03/10 2021/03/10 SANOFI 05

N/174700 2021/03/10 2021/03/10 Pias Corporation 03

N/174701 2021/03/10 2021/03/10 Pias Corporation 44

N/174713 2021/03/10 2021/03/10

Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd.

17

N/174714 2021/03/10 2021/03/10

Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd.

19

N/174724 2021/03/10 2021/03/10 05

N/174725 2021/03/10 2021/03/10 05

N/174726 2021/03/10 2021/03/10 05

N/174741 2021/03/10 2021/03/10 03

N/174742 2021/03/10 2021/03/10 05

N/174743 2021/03/10 2021/03/10 10
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N/174744 2021/03/10 2021/03/10 20

N/174745 2021/03/10 2021/03/10 21

N/174746 2021/03/10 2021/03/10 26

N/174747 2021/03/10 2021/03/10 30

N/174748 2021/03/10 2021/03/10 31

N/174749 2021/03/10 2021/03/10 32

N/174750 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174751 2021/03/10 2021/03/10 44

N/174752 2021/03/10 2021/03/10 03

N/174753 2021/03/10 2021/03/10 05

N/174754 2021/03/10 2021/03/10 10

N/174755 2021/03/10 2021/03/10 20

N/174756 2021/03/10 2021/03/10 21

N/174757 2021/03/10 2021/03/10 26

N/174758 2021/03/10 2021/03/10 30

N/174759 2021/03/10 2021/03/10 31

N/174760 2021/03/10 2021/03/10 32

N/174761 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174762 2021/03/10 2021/03/10 44

N/174763 2021/03/10 2021/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/174764 2021/03/10 2021/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/174765 2021/03/10 2021/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/174766 2021/03/10 2021/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/174767 2021/03/10 2021/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/174768 2021/03/10 2021/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/174769 2021/03/10 2021/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/174770 2021/03/10 2021/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/174771 2021/03/10 2021/03/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/174772 2021/03/10 2021/03/10 Las Vegas Sands Corp. 36

N/174773 2021/03/10 2021/03/10 NSK LTD. 04

N/174776 2021/03/10 2021/03/10 NSK LTD. 09

N/174777 2021/03/10 2021/03/10 NSK LTD. 11

N/174779 2021/03/10 2021/03/10 NSK LTD. 37

N/174780 2021/03/10 2021/03/10 NSK LTD. 40

N/174781 2021/03/10 2021/03/10 NSK LTD. 42

N/174782 2021/03/10 2021/03/10 VANZO ASIA SDN. BHD. 03

N/174787 2021/03/10 2021/03/10 30

N/174788 2021/03/10 2021/03/10 29

N/174789 2021/03/10 2021/03/10 35
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N/174801 2021/03/10 2021/03/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/174802 2021/03/10 2021/03/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/174803 2021/03/10 2021/03/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

36

N/174804 2021/03/10 2021/03/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/174805 2021/03/10 2021/03/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

39

N/174806 2021/03/10 2021/03/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/174807 2021/03/10 2021/03/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/174819 2021/03/10 2021/03/10 30

N/174820 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174825 2021/03/10 2021/03/10 03

N/174826 2021/03/10 2021/03/10 05

N/174827 2021/03/10 2021/03/10 10

N/174828 2021/03/10 2021/03/10 20

N/174829 2021/03/10 2021/03/10 24

N/174830 2021/03/10 2021/03/10 25

N/174831 2021/03/10 2021/03/10 30

N/174832 2021/03/10 2021/03/10 The Hongkong Land Company, Limited 16

N/174833 2021/03/10 2021/03/10 The Hongkong Land Company, Limited 19

N/174835 2021/03/10 2021/03/10 The Hongkong Land Company, Limited 36

N/174837 2021/03/10 2021/03/10 The Hongkong Land Company, Limited 39

N/174839 2021/03/10 2021/03/10 30

N/174840 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174841 2021/03/10 2021/03/10 42

N/174842 2021/03/10 2021/03/10 44

N/174850 2021/03/10 2021/03/10 30

N/174851 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174852 2021/03/10 2021/03/10 42

N/174853 2021/03/10 2021/03/10 44

N/174854 2021/03/10 2021/03/10 05

N/174855 2021/03/10 2021/03/10 29

N/174856 2021/03/10 2021/03/10 30

N/174857 2021/03/10 2021/03/10 35

N/174858 2021/03/10 2021/03/10 43

N/174865 2021/03/10 2021/03/10 BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. 09
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N/174866 2021/03/10 2021/03/10 BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. 38

N/174867 2021/03/10 2021/03/10 BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. 41

N/174868 2021/03/10 2021/03/10 BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. 45

N/174877 2021/03/10 2021/03/10 The Cartoon Network, Inc. 09

N/174878 2021/03/10 2021/03/10 The Cartoon Network, Inc. 41

N/174879 2021/03/10 2021/03/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/174884 2021/03/10 2021/03/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/174893 2021/03/10 2021/03/10 03

N/174894 2021/03/10 2021/03/10 10

N/174895 2021/03/10 2021/03/10 05

N/174896 2021/03/10 2021/03/10 44

N/174897 2021/03/10 2021/03/10 DEVIALET 09

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/169394

 Data de registo 2021/03/10

 Data de despacho 2021/03/10

 Titular
Xiaomi Inc.

 Classe 31

216 214 1 a 199 1 b 9 1 a

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/151530 2021/03/09 33 214 2 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do 

n.º 1 do art.º 214.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/153692 2021/03/10 18 214 2 b 215 9 1 c

214 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do 

art.º 214.º

N/153693 2021/03/10 25 214 2 b 215 9 1 c

214 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do 

art.º 214.º

N/153694 2021/03/10 35 214 2 b 215 9 1 c

214 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do 

art.º 214.º

N/158681 2021/03/09 35 214 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/161737 2021/03/09 05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 do 

art.º 215.º

N/161738 2021/03/09 30 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/161761 2021/03/09 THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

05 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/161762 2021/03/09 THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

29 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/161763 2021/03/09 THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/161764 2021/03/09 THE A2 MILK COMPANY 

LIMITED

29 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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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/162555 2021/03/09 35 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/162556 2021/03/09 36 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/162557 2021/03/09 37 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/162558 2021/03/09 39 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/162559 2021/03/09 42 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/162565 2021/03/09 09 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/163050 2021/03/09

C O M P A N H I A  D E 

I N V E S T I M E N T O  D A 

PAT R I A DA Z O NA D E 

GRANDE BAÍA, LIMITADA 

em inglês GREATER BAY 

A R E A  H O M E L A N D 

INVESTMENT LIMITED

35 214 2 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do 

n.º 1 do art.º 214.º

N/163051 2021/03/09

C O M P A N H I A  D E 

I N V E S T I M E N T O  D A 

PAT R I A DA Z O NA D E 

GRANDE BAÍA, LIMITADA 

em inglês GREATER BAY 

A R E A  H O M E L A N D 

INVESTMENT LIMITED

36 214 2 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do 

n.º 1 do art.º 214.º
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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/163604 2021/03/09

LAM CHI FAI

33 214 1 a 9 1 c 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/165610 2021/03/09

Leong Man Hou

28 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/165661 2021/03/09

KOBAYASHI 

PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.

05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/165662 2021/03/09

KOBAYASHI 

PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.

30 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/165666 2021/03/09

KOBAYASHI 

PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.

03 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/165797 2021/03/09 03 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/165798 2021/03/09 05 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/165799 2021/03/09 30 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/165828 2021/03/09 23

23 Beauty Limited

18 214 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/166463 2021/03/09 JBX Pty Ltd 03 214 1 a 9 1 a 199 1

b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/166464 2021/03/09 JBX Pty Ltd 05 214 1 a 9 1 a 199 1

b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/166468 2021/03/09 JBX Pty Ltd 10 214 1 a 9 1 a 199 1

b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.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/166476 2021/03/09 JBX Pty Ltd 29 214 1 a 9 1 a 199 1

b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, 

conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/166477 2021/03/09 JBX Pty Ltd 30 214 1 a 9 1 a 199 1

b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/166478 2021/03/09 JBX Pty Ltd 32 214 1 a 9 1 a 199 1

b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/166479 2021/03/09 JBX Pty Ltd 33 214 1 a 9 1 a 199 1

b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/167877 2021/03/09 N E W Z E A LA N D M I L K 

BRANDS LIMITED

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/167878 2021/03/09 N E W Z E A LA N D M I L K 

BRANDS LIMITED

29 214 1 a 9 1 a 199 1

b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/168875 2021/03/09 Colgate-Palmolive Company 21 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/169396 2021/03/09

Xiaomi Inc.

33 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/169827 2021/03/09

Chen BiBo

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/169828 2021/03/09

Chen BiBo

30 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/171056 2021/03/09 19 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/171172 2021/03/09

LAM CHIN CHI

31 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/171426 2021/03/09 Hawley & Hazel (BVI) Co. 

Ltd.

03 214 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/171490 2021/03/09 10 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

Renovação

N.º

P/000122

(122-M)

P/000281

(227-M)

P/000506

(451-M)

P/000507

(452-M)

P/000721

(660-M)

P/000838

(748-M)

P/000969

(874-M)

P/001050

(955-M)

P/003111

(3006-M)

P/003112

(3007-M)

P/003113

(3008-M)

P/003114

(3009-M)

P/003115

(3010-M)

P/003116

(3011-M)

P/003117

(3012-M)

P/003119

(3014-M)

P/003120

(3015-M)

P/005038

(4900-M)

P/005999

(5858-M)

P/009302

(9070-M)

P/009303

(9071-M)

P/009374

(9142-M)

P/009393

(9247-M)

P/010150

(10040-M)

P/010535

(10439-M)

P/013799

(13746-M)

P/014077

(14013-M)

P/014596

(14535-M)

P/015508

(15466-M)

N/003998 N/004570 N/004571 N/005414 N/005452 N/005453

N/005454 N/005455 N/005465 N/005571 N/005630 N/005631 N/005681

N/005682 N/005701 N/005702 N/005703 N/005704 N/005757 N/005758

N/005759 N/005768 N/005827 N/022527 N/022528 N/022529 N/022530

N/022531 N/022532 N/022533 N/022534 N/022535 N/022536 N/023118

N/023322 N/024663 N/024672 N/024673 N/024702 N/024752 N/024967

N/024968 N/024969 N/024970 N/024971 N/024972 N/024973 N/024974

N/024975 N/024976 N/024977 N/024978 N/024979 N/024980 N/024981

N/024982 N/024983 N/024984 N/024985 N/024986 N/024987 N/024988

N/024989 N/024990 N/024991 N/024992 N/024993 N/024994 N/024995

N/025001 N/025002 N/025003 N/025004 N/025005 N/025006 N/025034

N/025035 N/025036 N/025037 N/025038 N/025039 N/025040 N/025041

N/025042 N/025043 N/025044 N/025045 N/025046 N/025047 N/025048

N/025049 N/025050 N/025051 N/025052 N/025053 N/025054 N/025055
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N.º

N/025056 N/025057 N/025058 N/025059 N/025060 N/025188 N/025189

N/025540 N/025541 N/025542 N/025543 N/025544 N/025545 N/025546

N/025547 N/025548 N/025549 N/025632 N/025633 N/025634 N/025635

N/025659 N/025752 N/025754 N/025755 N/025756 N/025757 N/025758

N/025804 N/025807 N/026201 N/026273 N/026762 N/027036 N/027037

N/027038 N/027039 N/027242 N/027243 N/027327 N/027328 N/027329

N/027330 N/027331 N/027332 N/027563 N/027564 N/027565 N/027566

N/027567 N/027568 N/027569 N/027570 N/027571 N/027572 N/027824

N/027825 N/027826 N/027827 N/027828 N/027829 N/027883 N/027884

N/027885 N/027886 N/027887 N/027889 N/027890 N/027891 N/027892

N/027893 N/027894 N/027895 N/027896 N/027897 N/027898 N/027899

N/027986 N/069056 N/072475 N/074238 N/074653 N/074655 N/074657

N/074658 N/074664 N/074665 N/074666 N/074667 N/074668 N/074669

N/074670 N/074671 N/074672 N/074673 N/074711 N/075859 N/075865

N/076339 N/077291 N/077328 N/077473 N/077474 N/077475 N/077476

N/077589 N/077590 N/077601 N/077670 N/077671 N/077769 N/077774

N/077780 N/077923 N/078232 N/078281 N/078336 N/078412 N/078413

N/078645 N/078703 N/078704 N/078772 N/078774 N/078777 N/078778

N/078794 N/078807 N/078808 N/078809 N/078810 N/078811 N/078812

N/078892 N/078893 N/078958 N/079020 N/079077 N/079078 N/079079

N/079080 N/079081 N/079125 N/079142 N/079318 N/079319 N/079320

N/079321 N/079324 N/079331 N/079332 N/079386 N/079418 N/079574

N/079600 N/079601 N/079747 N/079748 N/079766 N/079824 N/079825

N/079826 N/079827 N/079879 N/079880 N/079884 N/079885 N/079886

N/079887 N/079888 N/079889 N/079890 N/079893 N/079894 N/079895

N/079896 N/079903 N/079904 N/080069 N/080070 N/080071 N/080072

N/080127 N/080129 N/080130 N/080173 N/080209 N/080263 N/080264

N/080265 N/080284 N/080286 N/080335 N/080336 N/080337 N/080341

N/080375 N/080376 N/080469 N/080637 N/080638 N/080639 N/080677

N/080681 N/080683 N/080685 N/081030 N/081031 N/081032 N/081033

N/081086 N/081087 N/081088 N/081089 N/081093 N/081104 N/081105

N/081486 N/081530 N/082039 N/082040 N/082041 N/082042 N/082043

N/082044 N/082116 N/082117 N/082217 N/082218 N/082219 N/082220

N/082221 N/082222 N/082223 N/082224 N/082393 N/082394 N/082472

N/082473 N/082474 N/082475 N/082476 N/082477 N/082478 N/082479

N/082480 N/082481 N/082482 N/082483 N/082484 N/082485 N/082486

N/082487 N/082488 N/082489 N/082539 N/083142 N/083143 N/083150

N/083243 N/083244 N/083245 N/083246 N/083247 N/083248 N/083249

N/083250 N/083253 N/083262 N/083263 N/083265 N/083552 N/083601

N/083667 N/083668 N/083669 N/083670 N/083671 N/083672 N/083673
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N.º

N/083674 N/083675 N/083676 N/083677 N/083678 N/083679 N/083680

N/083681 N/083682 N/083683 N/083684 N/083823 N/083824 N/083882

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/000506

(451-M)

P/000507

(452-M)

2021/02/26

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Aiphone Kabushik i 

Kaisha (que também usa 

Aiphone Company, Ltd.)

Meiji Yasuda Seimei Nagoya Bldg., 1-1 

Shinsakae-machi, Naka-ku, Nagoya-

shi, Aichi-ken, Japan

P/015231

(15172-M)

N/162002

2021/03/04

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Jacobs Douwe Egberts 

RT L S C C S G P T E . 

LTD.

3 0 Tu a s L i n k 2 , J D E B u i l d i n g , 

Singapore 638568

N/001065

N/001066

N/001068

N/007836

2021/03/05

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Ferrosan a/s Ferrosan ApS

N/001065

N/001066

N/001068

N/007836

2021/03/05

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Ferrosan ApS N y k a e r 6 8 , D K - 2 6 0 5 B r o n d b y, 

Denmark

N/004203

N/031651

N/031652

N/077052

N/077053

N/077054

N/077055

N/077056

N/077057

N/077058

N/077059

N/077060

N/077061

N/077062

N/077063

N/077064

N/082343

N/082344

N/082345

N/082346

N/082347

N/082348

N/082349

N/082350

N/082351

N/082352

N/082353

N/082354

N/082355

N/082356

N/082357

N/082358

N/082359

2021/03/04

Transmissão

Techtronic Floor Care 

Technology Limited

Techtronic Cordless GP, com sede em 

100 Innovation Way, Anderson SC 

29621, U.S.A.

N/013024

N/013025

N/013026

N/115567

N/115568

N/115569

N/115570

N/115571

N/120660

N/120661

N/120662

N/120663

N/120664

N/120665

N/120666

N/120667

N/120668

N/120669

N/157434

2021/03/01

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

TCL Corporation TCL

TCL Technology Group Corporation
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/013024

N/013025

N/013026

N/027755

N/027756

N/027757

N/029107

N/029108

N/029109

N/029110

N/115567

N/115568

N/115569

N/115570

N/115571

N/120660

N/120661

N/120662

N/120663

N/120664

N/120665

N/120666

N/120667

N/120668

N/120669

N/157434

2021/03/01

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

TCL

TCL Technology Group 

Corporation

17 TCL

TCL Technology Building, 17 Huifeng 

3rd Road, Zhongkai High Technology 

Development Distr ict , Huizhou, 

Guangdong, China

N/014121

N/059909

N/059910

N/059911

N/059912

2021/03/02

Transmissão por 

fusão

S O C I E DA D E  DA 

ÁGUA DE LUSO, S.A.

SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE 

CERVEJAS E BEBIDAS, S.A., com sede 

em Estrada da Alfarrobeira, Vila Franca 

de Xira, 2625-244 Vialonga, Portugal

N/023890

N/029467

N/031061

N/031062

N/031063

2021/03/09

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

CATWALK 

PRODUCTION 

HOUSE CORP.

No. 5, Ln. 224, Bo-Ai Rd., Zhongzheng 

Dist., Taipei City 100, Taiwan, China

N/027755

N/027756

N/027757

2021/03/01

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

TCL

TCL CORPORATION

TCL

TCL Technology Group Corporation

N/029107

N/029108

N/029109

N/029110

2021/03/01

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

TCL TCL

TCL Technology Group Corporation

N/036942

N/036943

2021/03/09

Transmissão

Mega Education, Inc. Mega Education Service & 

Management Limited, com sede em 

Vistra Corporate Services Centre, 

Wickham Cay II, Road Town. Tortola, 

VG1110, British Virgin Islands

N/057476

N/057477

N/057478

N/057479

N/057480

N/062446

N/062447

N/062448

N/062449

N/062450

2021/03/05

Transmissão

Magazine zum Globus 

AG

HeBa Partners AG, com sede em 

Lintheschergasse 7, 8001 Zürich, 

Switzerland

N/069266

N/069267

N/069268

N/069269

N/069270

N/069271

2021/03/04

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Super Coffee 

Corporation Pte. Ltd.

JACOBS DOUWE EGBERTS RTL 

SCC SG PTE. LTD.

2021/03/04

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

JACOBS DOUWE 

EGBERTS RTL SCC 

SG PTE. LTD.

3 0 Tu a s L i n k 2 , J D E B u i l d i n g , 

Singapore 638568

N/076757 2021/02/26

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

45-45B

C 2J
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/076850 2021/03/02

Transmissão

PLUS GATE CO., LTD. K.K. Plus Gate Japan, com sede em 

1-5, Toranomon 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, 105-0001, Japan

N/077769 2021/03/09

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

British American 

Tobacco (Brands) Inc.

251 Litt le Fal ls Drive, Suite 10 0, 

Wilmington, DE 19808-1674, U.S.A.

N/079173

N/079174

N/079175

N/079176

N/079177

N/079178

N/079179

N/079180

N/079181

N/079182

N/079183

N/079184

N/079185

N/079186

N/079187

N/079188

N/079189

N/079190

N/079191

N/079192

N/079193

N/079194

N/079195

N/079196

N/079197

N/079198

N/079199

N/079200

N/079201

N/079202

N/079203

N/079204

N/079205

N/079206

N/079207

N/079208

N/079209

N/079210

N/079211

N/079212

N/079213

N/079214

N/079215

N/079216

N/079217

N/079218

2021/03/02

Transmissão

Unilever N.V. Unilever PLC, com sede em Port 

Sunlight Wirral, Merseyside England 

CH62 4ZD, United Kingdom

N/080127 2021/03/05

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Davids Pinot Vineyards, 

Inc.

Sea Smoke, Inc.

N/080375

N/080376

2021/03/09

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

American Dairy Queen 

Corporation

8000 Tower, Suite 700, 8331 Norman 

Center Drive, Bloomington, Minnesota 

55437, United States of America

N/084290 2021/02/26

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

 

Dongguan Dingku 

Science & Technology 

Co., Ltd. 

372 201

Room 201, 2nd Floor, No. 372 Xingyi 

Ro a d , Wu s h a , C h a n g ’ a n To w n , 

Dongguan, Guangdong, China

N/088115

N/088116

N/088117

N/088118

N/088119

N/088120

N/088121

N/088122

N/088260

N/088261

N/088262

N/088263

2021/03/01

Transmissão 999

201
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/098365

N/098366

2021/03/04

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Owl International Pte 

Ltd

JACOBS DOUWE EGBERTS RTL 

OWL SG PTE. LTD.

2021/03/04

Transmissão

JAC O B S D O U W E 

EGBERTS RTL OWL 

SG PTE. LTD.

JACOBS DOUWE EGBERTS RTL 

SCC SG PTE. LTD., com sede em 30 

Tuas Link 2, JDE Building, Singapore 

638568

N/116633

N/116634

2021/03/09

Transmissão

JACOB & CO SA Jacob & Co Geneve LLC, com sede em 

48 East 57th Street, New York, New 

York 10022, USA

N/116776 2021/03/09

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

N/125229 2021/03/09

Transmissão

Shanghai Chong Shi 

Education Investment 

Co., Ltd.

1

18 1801A

Wellington College International 

China Management Limited, com sede 

em Room 1801A, 18/F, Chinachem 

Exchange Square, 1 Hoi Wan Street, 

Quarry Bay, Hong Kong, China

N/134613

N/134614

N/134615

N/134616

N/134617

N/134618

N/134619

N/134620

N/134621

N/134622

N/134623

N/134624

N/134625

N/134626

N/153289

N/153290

N/153291

N/153292

N/153293

N/153294

N/165595

N/165596

N/165597

N/165598

N/165599

N/165600

N/165601

N/165602

2021/03/09

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade Bei j ing Pony Media 

Culture Development 

Co., Ltd.

B e i j i n g D a m a i C u l t u r a l M e d i a 

Development Co., Ltd.

N/134613

N/134614

N/134615

N/134616

N/134617

N/134618

N/134619

N/134620

N/134621

N/134622

N/134623

N/134624

N/134625

N/134626

2021/03/09

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede Beijing Damai Cultural 

Media Development 

Co., Ltd.

32 7

701

R o o m 7 0 1 , 7 t h  F l o o r , N o . 3 2 , 

Dongzhong Street, Dongcheng District, 

Beijing, China

N/143571 2021/03/09

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

79-81

4 3
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/151852

N/151853

N/151854

N/151855

N/151856

N/151857

2021/03/09

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade Xiamen Yan Palace 

Bio-technology 

Development Co., Ltd. 

N/152680 2021/03/09

Transmissão AI LINZHI 336 10

C

S O C I E DA D E D E C O M É RC I O 

OPORTO (MACAU) LIMITADA

N/153657

N/153658

N/153659

N/154387

N/163936

2021/03/09

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade BEIJING GENKI 

FOREST BEVERAGE 

CO., LTD.

G e n k i  Fo r e s t  ( B e i j i n g )  Fo o d 

Technology Group Co., Ltd

2021/03/09

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede Genki Forest (Beijing) 

F o o d  Te c h n o l o g y 

Group Co., Ltd

6

501

Room 501, 5th Floor, Building No.6, 

East 3rd Ring North Road, Chaoyang 

Dist., Beijing, China

N/167497

N/167498

N/167499

N/167500

N/167501

2021/03/01

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

DMM GAMES LLC EXNOA LLC

2021/03/01

Transmissão

EXNOA LLC International Operation Inc., com 

sede em 6th floor KC Building 2-35-1 

Higashiazabu, Minato-ku, Tokyo 106- 

-0044 Japan

N/171163 2021/03/09

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

WINGSHING TRADE 

CO., LIMITED

Room A1, 11/F Winner Building, 36 

Man Yue Street, Hung Hom, Kowloon, 

Hong Kong

Decisão judicial

N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado

1
N/123623 Maxim’s Caterers Limited

TJB

CV2-19-0067-CRJ 2020/04/16

2
N/162473 KANPAI CO., LTD.

TJB

CV1-21-0001-CRJ 2021/03/01

1
 

2
 

1
 A Sentença do TJB revogou o despacho da DSE de recusa da marca.

2
 A Sentença do TJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.
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Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente Classe

N/151161 2021/03/04 Palmerston Limited 09

N/151162 2021/03/04 Palmerston Limited 35

N/151163 2021/03/04 Palmerston Limited 38

N/151164 2021/03/04 Palmerston Limited 42

N/151165 2021/03/04 Palmerston Limited 45

N/176687 2021/03/02 32

N/176688 2021/03/02 43

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/174045 2021/02/02 Apple Inc.

N/174046 2021/02/02 Apple Inc.

N/174048 2021/02/02 Apple Inc.

N/174050 2021/02/02 Apple Inc.

N/175028 2021/03/08

PADARIA E PASTELARIA MAXIM’S 

LIMITADA 

Maxim’s Caterers Limited

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/172334 2021/02/03

IAO WENG MAN 

Comité International Olympique

N/172335 2021/02/03

IAO WENG MAN 

Comité International Olympique

N/172336 2021/02/03

IAO WENG MAN 

Comité International Olympique

N/172337 2021/02/03

IAO WENG MAN 

Comité International Olympique
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Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

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 in-

sígnia 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/000316

 Data de pedido : 2021/03/05

 Requerente : 

 LEONG MAN I

 Endereço : 2 D

 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.

Renovação

N.º

E/000145

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/172338 2021/02/03

IAO WENG MAN

Comité International Olympique

N/172339 2021/02/03

IAO WENG MAN 

Comité International Olympique
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Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

E/000309 2021/03/05

IAO WENG MAN 

Comité International Olympique

Protecção de Desenho e Modelo

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002152 2021/03/09 2021/03/09

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

D/002153 2021/03/09 2021/03/09

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

D/002406 2021/03/09 2021/03/09

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002414 2021/03/09 2021/03/09

DONGGUAN KAMTAI FOODS CO., LTD.

D/002415 2021/03/09 2021/03/09

O-NONGS FOODS CO., LTD.

D/002484 2021/03/09 2021/03/09

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002503 2021/03/09 2021/03/09 ELC MANAGEMENT LLC

D/002505 2021/03/09 2021/03/09

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.
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Protecção de Extensão de Patente de Invenção

Pedido

97/99/M

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21]  N.º : J/004631

[22]  Data de pedido : 2021/01/05

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

117 2

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202011092661.3

Data de pedido 2020/10/13 N.º de anúncio CN 

112319296A 2021/02/05

[51]  Classificação : B60L53/62, B60L58/15, B60L58/10, 

H02J7/00

[54]  Título : 

 Método de gestão de carregamento, sistema e bateria 

recarregável.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.

Revalidação

N.º Data de revalidação Data de despacho Titular

D/001199 2021/03/10 2021/03/10 Vertu Corporation Limited

D/001200 2021/03/10 2021/03/10 Vertu Corporation Limited
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Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/004356

[22]  Data de pedido : 2020/09/04

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 OBI PHARMA, INC.

  Endereço : 3 F

19 W1907

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580011286.6

Data de pedido 2015/04/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 106456727B 2020/11/27

[51]  Classificação : A61K39/00, A61K31/7105

[54]  Título : 

 Anticorpos, hibridomas que produzem anticorpos, e 

usos dos mesmos.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/04/10  Estados Unidos 

da América N.º 61/977,824

 2014/09/30  Estados Unidos da América

N.º 62/057,381

[21]  N.º : J/004534

[22]  Data de pedido : 2020/11/26

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 MEI PHARMA, INC.

  Endereço : 11455 EL Camino Real, Suite 250, 

San Diego, California, 92130, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710749933.4

Data de pedido 2012/03/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 107501241B 2020/10/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D403/04, C07D403/14, 

C07D401/14, A61K31/5377, A61P29/00, A61P37/08, 

A61P 17/ 0 0 ,  A61P 1 / 0 0 ,  A61P 1 / 0 4 ,  A61P 17/ 0 6 , 

A61P31/18, A61P31/04, A61P31/10, A61P33/0 0, 

A61P11/06, A61P11/0 0, A61P11/02 , A61P27/16, 

A61P 27/02 , A61P 37/02 , A61P19/02 , A61P 3/10, 

A61P 21/0 4, A61P13/12 , A61P37/0 6 , A61P9/0 4, 

A61P9/12, A61P9/10, A61P9/00, A61P9/02, A61P35/00, 

A61P 35/ 0 2 ,  A61P 15/10 ,  A61P 1 / 0 8 ,  A61P 1 /18 , 

A61P25/00, A61P25/28, A61P25/20, A61P27/06

[54]  Título : 

 Composto, composição farmacêutica compreendendo 

o mesmo e seus usos no tratamento de doenças prolife-

rativas.

[57]  Resumo : -

1,3,5-

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/03/28  Estados Unidos 

da América N.º 61/468,502

 2011/09/02  Estados Unidos da América

N.º 61/530,859

 2011/11/16  Estados Unidos da América

N.º 61/560,699

[21]  N.º : J/004550

[22]  Data de pedido : 2020/12/04

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : A

 SHUBIN, STEVEN A., SR.

  Endereço : 300 Texas Longhorn Trail, Dripping 

Springs, Texas 78620, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A  SHUBIN, STE-

VEN A., SR., A  SHUBIN, STEVEN 

A., JR.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710628996.4

Data de pedido 2014/03/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 107320232B 2020/11/17

[51]  Classificação : A61F5/453, A61H19/00, A61B10/00

[54]  Título : 

 Sistemas e métodos relacionados com a colecção de 

fluidos biológicos.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/12  Estados Unidos 

da América N.º 13/796,223

[21]  N.º : J/004570

[22]  Data de pedido : 2020/12/14

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 GILEAD SCIENCES, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E , G , R L

, S E , M R , , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680004812.0

Data de pedido 2016/03/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 107108615B 2020/11/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/519, 

A61P29/0 0, A61P31/12 , A61P31/16, A61P31/18, 

A61P31/20, A61P35/00, A61P37/00, A61K45/06

[54]  Título : Toll 4,6- - [3,2-

D]

 Compostos de «Toll-like receptor modulating 4,6-dia-

mino-pyrido[3,2-d]pyrimidine».

[57]  Resumo : toll

tol l T LR-8

[3,2D]

[30]  Prioridade : 2015/03/04  Estados Unidos 

da América N.º 62/128,397

 2015/11/03  Estados Unidos da América

N.º 62/250,403

[21]  N.º : J/004592

[22]  Data de pedido : 2020/12/23

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 Well Stone Co.

  Endereço : 6742-1, Tanochokou, Miyazaki-shi, 

Miyazaki 889-1701 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  I nventor :  ISH I I Yoich i,  

OKAMOTO Takeshi,  MAKINO Sayaka

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880004268.9

Data de pedido 2018/03/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 109922814B 2020/10/30

[51]  Classificação : A61K35/62, A61K9/12, A61K9/72, 

A61K35/02, A61K36/15, A61K36/13, A61K33/14, 

A61K33/06, A61P11/02, A61P37/08

[54]  Título : 

 Método para preparar a composição de gotas nasais.

[57]  Resumo : 

[30]  P r ior idade : 2017/03/21  Japão

N.º 2017-054773

[21]  N.º : J/004593

[22]  Data de pedido : 2020/12/23

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 Well Stone Co.

  Endereço : 6742-1, Tanochokou, Miyazaki-shi, 

Miyazaki 889-1701 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  I nventor :  ISH I I Yoich i,  

OKAMOTO Takeshi,  MAKINO Sayaka

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880007565.9

Data de pedido 2018/03/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 110191715B 2020/11/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 35/62 ,  A61K 36/13, 

A61K36/00, A61K9/12, A61P17/02, A61K35/02

[54]  Título : 

 Método para produção de agente terapêutico para le-

são de pele e agente terapêutico para lesão de pele.
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[57]  Resumo : 

[30]  P r ior idade : 2017/03/21  Japão

N.º 2017-054774

[21]  N.º : J/004595

[22]  Data de pedido : 2020/12/23

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 PFIZER INC.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D.R. , M.E. , K.J. , 

C.M. , L.K. , J.A. , S. , D.

, H-C. , A. , K.L. , F.E. , M.D. , 

J.P. , N. , A. , B.S. , 

E. , J.W. , J.D. , R. , X. , 

S.W. , C.W.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580029784.3

Data de pedido 2015/03/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 106458912B 2020/10/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D215/48, C07D263/24, 

C07D401/04, C07D403/12, C07D413/12, C07D239/88, 

C07D401/12, C07D405/14, C07C235/66, C07C69/94, 

C07D405/12, C07D407/14, C07D417/12, C07D207/26, 

C07D217/02, C07D217/22, C07D487/04, C07D498/04, 

C07F7/18, C07D207/273, C07D239/86, C07D209/52, 

C07D401/14, C07D491/056, C07D215/20, C07D217/24, 

A61K31/44, A61K31/5377, A61K31/4015, A61K31/517, 

A61K31/541, A61K31/4725, A61K31/47, A61K31/4709, 

A61K31/472, A61K45/06, A61P29/00, A61P11/06, 

A61P13/12, A61P17/06, A61P19/02

[54]  Título : 

IRAK4

 Compostos heteroaril ou aril bicíclicos fundidos e seu 

uso como miméticos IRAK4.

[57]  Resumo : 

Ia

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/04/04  Estados Unidos 

da América N.º 61/975473

[21]  N.º : J/004617

[22]  Data de pedido : 2021/01/04

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 Indiana University Research and Technology Corpo-

ration

  Endereço : 518 Indiana Avenue, Indianapolis, IN 

46202, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 Assembly Biosciences, Inc.

  Endereço : 331 Oyster Point Blvd, South, San 

Francisco, CA 94080, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : W.W. , L.D. , H. , A.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580024580.0

Data de pedido 2015/03/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 106413402B 2020/10/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D498/0 0, A61K31/55, 

A61P31/12

[54]  Título : 

 Moduladores alostéricos da proteína do núcleo da He-

patite B.

[57]  Resumo : 

Cp

[30]  Prioridade : 2014/03/13  Estados Unidos 

da América N.º 61/952,467

 2014/06/10  Estados Unidos da América

N.º 62/010,025

[21]  N.º : J/004646

[22]  Data de pedido : 2021/01/14

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.
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  Endereço : 1052

712 518000

 712, 7/F, Haixiang Plaza, No. 1052 Nanhai Avenue, 

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  CHEN, Dapeng  ,  LI, 

Hongsheng  ,  YI, Shuai,  TIAN, Maoqing

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810355179.0

Data de pedido 2018/04/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 108563767B 2020/11/27

[51]  Classificação : G06F16/583, G06K9/00

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de pesquisa de imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004653

[22]  Data de pedido : 2021/01/19

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 IMMVIRA CO., LIMITED

  Endereço : 

1301-72 2 1001

 1301 Guan-Guang Road, Building 2, Floor 10 Silver 

Star Hi-tech Industrial Park Longhua District, Shen-

zhen, 518110, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680065759.5

Data de pedido 2016/04/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 108350468B 2020/10/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/869, C12N15/33, 

A61K48/00

[54]  T í t u l o : 

(oHSV)

 Construção de vector de obrigação do vírus oncolítico 

do herpes simples (oHSV) e as respectivas construções 

para a terapia de cancro.

[57]  Resumo : DNA

oHSV oHSV

oHSV-1 oHSV-1

[21]  N.º : J/004658

[22]  Data de pedido : 2021/01/20

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology 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 : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910098735.5

Data de pedido 2019/01/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 109766954B 2020/12/04

[51]  Classificação : G06K9/62, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de objecto alvo, 

o equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004659

[22]  Data de pedido : 2021/01/20

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 Shenzhen SenseTime Technology Co., Ltd.
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  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810848283.3

Data de pedido 2018/07/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 109191558B 2020/12/08

[51]  Classificação : G06T15/50, G06N3/04, G06K9/00

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de polimento de imagens.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004660

[22]  Data de pedido : 2021/01/20

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 DALI SYSTEMS CO. LTD.

  Endereço : Maples Corporate Services Limited, 

PO Box 309, Ugland House, South Church Street, Ge-

orgetown, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

[72]  Inventor :  STA-

PLETON, Shawn, Patrick,  LEMSON, 

Paul,  LIN, Bin, S  LEE, Albert S.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201611139152.5

Data de pedido 2011/08/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 107104869B 2020/12/25

[51]  Classificação : H04L12/42, H04B7/26, H04W88/08

[54]  Título : 

 Transmissão de comunicação sem fio.

[57]  Resumo : 

BTS

DAU DAU

DAU DAU

DRU DAU BTS

DAU

DAU

DAU DRU

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/02/07  Estados Unidos 

da América N.º 61/439,940

[21]  N.º : J/004661

[22]  Data de pedido : 2021/01/20

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 BioNTech Research and Development, Inc.

  Endereço : 228 E 45th Street, St 9e, New York, 

NY 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  SAWADA, Ritsuko  , 

 SUN, Shu-Man  ,  SCHOLZ, Wolf-

gang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480057851.8

Data de pedido 2014/08/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 105764526B 2020/12/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, C12N15/13, 

C07K16/30

[54]  Título : a

 Ácidos nucleicos que codificam anticorpos humanos 

para «sialyl-lewisa».

[57]  Resumo : 

a sL e
a

sLe
a
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/08/26  Estados Unidos 

da América N.º 61/870,137

[21]  N.º : J/004662

[22]  Data de pedido : 2021/01/22

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

  Endereço : 

218 A4 303A

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711417859.2

Data de pedido 2017/12/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 108042533B 2020/11/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/4174, A61P25/0 0, 

A61P9/00

[54]  Título : 

 Aplicação de «dexmedetomidine» na preparação de 

composição medicinal para prevenir e/ou inibir a mor-

te neuronal após lesões cerebrais traumáticas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004663

[22]  Data de pedido : 2021/01/25

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M - , E , P

, M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580068541.0

Data de pedido 2015/12/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 107109463B 2020/12/29

[51]  Classificação : C12Q1/37

[54]  Título : 

 Ensaio de actividade para enzimas formadoras de ligação.

[57]  Resumo : 

a

b a

c

[30]  Prioridade : 2014/12/17  União Euro-

peia N.º 14198535.8

[21]  N.º : J/004664

[22]  Data de pedido : 2021/01/25

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 COMPUGEN LTD.

  Endereço : 26 Harokmim Street, Holon 5885849, 

IL Israel

  Nacionalidade :  Israelita

[72]  Inventor : M , S , C , S , L

, A W , Y , I , S

- , L , Z , G S , M

, H-Y , K , D N , E , E

, L , R , R , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780050131.2

Data de pedido 2017/08/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 110088132B 2020/10/27

[51]  Classificação : C07K16/28, A61K39/00

[54]  Título : TIGIT PVRIG

 Anticorpos anti-TIGIT, anticorpos anti-PVRIG e suas 

combinações.

[57]  Resumo : PVRIG TIGIT
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/376,334

 2016/08/17  Estados Unidos da América

N.º 62/376,335

 2016/11/03  Estados Unidos da América

N.º 62/417,217

 2017/03/28  Estados Unidos da América

N.º 62/477,974

 2017/06/01  Estados Unidos da América

N.º 62/513,771

 2017/06/01  Estados Unidos da América

N.º 62/513,775

 2017/06/01  Estados Unidos da América

N.º 62/513,916

 2017/07/28  Estados Unidos da América

N.º 62/538,561

[21]  N.º : J/004665

[22]  Data de pedido : 2021/01/25

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 NASALEZE PATENTS LIMITED

  Endereço : Unit 3 Woodside House Ballafletcher 

Business Park Douglas IM4 4QE Isle of Man British 

Isles

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : S  BOTTOMLEY, Simon

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580050482.4

Data de pedido 2015/08/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 107073230B 2020/10/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61M11/0 0, A61M15/0 0, 

G01F11/26, G01F15/00

[54]  Título : 

 Aparelho de distribuição.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/08/20  Reino Unido

N.º 1414796.1

[21]  N.º : J/004667

[22]  Data de pedido : 2021/01/25

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 MEDIMMUNE LIMITED

  Endereço : Milstein Building, Granta Park, Cam-

bridge CB21 6GH United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : R , D , P , 

, A , C , C , M , H , M

, K , A , L , S , B , 

L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480049982.1

Data de pedido 2014/09/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 105873606B 2020/12/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61P35/0 0, 

C07K16/28, C07K16/30

[54]  Título : B7-H1

 Anticorpos anti-B7-H1 para o tratamento de tumores.

[57]  Resumo : B7-H1

M EDI4736

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/09/11  Estados Unidos 

da América N.º 61/876,509

 2014/03/27  Estados Unidos da América

N.º 61/971,212

 2014/04/11  Estados Unidos da América

N.º 61/978,401

 2014/05/27  Estados Unidos da América

N.º 62/003,349
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[21]  N.º : J/004669

[22]  Data de pedido : 2021/01/26

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

  Endereço : 36

200135

 CUP Tower, 36 Hanxiao Road, Pudong new area, 

Shanghai 200135, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  HU,Yi,  QIU, Xuetao, 

 ZHAO, Jintao,  LIU, Hongbao

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610918010.2

Data de pedido 2016/10/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 106548343B 2020/11/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6Q20/38 , G 0 6Q40/0 4, 

G06F16/2458

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de detecção de transacção ilegal.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004672

[22]  Data de pedido : 2021/01/28

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : U , G , E , 

G , E , S , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480072073.X

Data de pedido 2014/12/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 105873615B 2020/12/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K47/68 , A61K 39/395, 

C07K19/00, A61P35/00, A61P3/10, A61P3/04

[54]  Título : helicar- helicar

 Conjugados de anticorpos «helicar-anti-helicar» cova-

lentemente ligados e suas utilizações.

[57]  R e s u m o : 

hel icar hel icar

hel icar hel icar

C DR2 C DR2

Kabat

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/01/03  União Euro-

peia N.º 14150087.6

[21]  N.º : J/004675

[22]  Data de pedido : 2021/01/28

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No.369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 CENTAURUS BIOPHARMA CO., LTD.

  Endereço : 3 16

 Building #16, Minzhuang Road #3, Haidian District, 

Beijing 100195, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 LIANYUNGANG RUNZHONG PHARMACEUTI-

CAL CO., LTD.

  Endereço : 

16
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 No. 16 Jinqiao Road, Dapu Industry Park, Lianyun-

gang Economy and Technology Development Zone, 

Lianyungang City, Jiangsu 222069, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , , , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780064022.6

Data de pedido 2017/10/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 109890820B 2020/11/03

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D487/04, A61K31/5377, 

A61K31/519

[54]  Título : 

 Compostos de « aminopyrazolopyrimidine» usados 

como inibidores do receptor de «neurotrophin tyrosi-

ne kinase».

[57]  Resumo : 

Trk

Trk

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/10/28  China

N.º 201610970314.3

 2017/01/21  China N.º 201710044000.5

[21]  N.º : J/004676

[22]  Data de pedido : 2021/01/29

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080-4990, United States

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 215 First Street, Suite 200, Cambrid-

ge, Massachusetts 02142, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : F A , S , R , 

V H-W , J , T , B K , 

A , A M , K W , K X , S , M

, J , J , F , P , B-Y , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580074597.7

Data de pedido 2015/11/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 107531690B 2020/11/06

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D471/04, A61K31/4375, 

C07D519/00, A61K31/55, A61K31/4725, A61K31/506, 

A61K31/5415, A61K31/498, A61K31/496, A61K31/538, 

A61K31/437, A61K45/06, A61K31/4709, A61K31/5377, 

A61P35/00, A61P11/00, A61P9/00

[54]  Título : CBP EP300 4,5,6,7-

-1H- [4,3-c] -3-

 Compostos de «4,5,6,7-tetrahydro-1 h-pyrazolo[4,3-c]

pyridin-3-amine » usados como inibidores de CBP 

e/ou EP300.

[57]  Resumo : I II

I R
1
-R

4
II

R
1
-R

3

CBP EP300

I II

CBP EP300

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2014/11/27  Ch ina

N.º PCT/CN2014/092380

 2015/10/27  China N.º PCT/CN2015/092965

[21]  N.º : J/004677

[22]  Data de pedido : 2021/01/29

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080-4990, United States

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 215 First Street, Suite 200, Cambrid-

ge, Massachusetts 02142, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B K , J E , A

, M , V S , A C , J-C

, Y , C G , A M , R G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680019097.8

Data de pedido 2016/01/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 107438593B 2020/10/30
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07C255/58, C07D231/12, 

C07D401/12, C07C211/42, C07D405/12, C07C217/74, 

C07C229/50, C07C237/48, C07D211/78, C07D213/38, 

A61K31/445, A61P35/00

[54]  Título : 

 Compostos terapêuticos e seus usos.

[57]  Resumo : I

L SD1

I

LSD1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/01/30  Estados Unidos 

da América N.º 62/110,209

[21]  N.º : J/004679

[22]  Data de pedido : 2021/02/01

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 AXON VIBE AG

  Endereço : Schlössli Schönegg Wilhelmshöhe 

6003 Luzern, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780062122.5

Data de pedido 2017/08/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 109891190B 2020/12/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 01C 21 /0 0 ,  G 0 6 F 15/16 , 

G06Q50/00, H04W4/02, H04W4/18, H04W64/00

[54]  Título : 

 Geo-localização indivíduo com base em redes sociais 

derivadas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/373,664

[21]  N.º : J/004680

[22]  Data de pedido : 2021/02/01

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : -

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124 CH-4070 

Basel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

, - , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580035115.7

Data de pedido 2015/06/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 106461588B 2020/12/08

[51]  Classificação : G01N27/06

[54]  Título : 

 Método para determinar se a reconstituição de uma 

solução em um recipiente está completa.

[57]  Resumo : 1 6

-

6 2

5 - 2

5 6 - 6

Z R -

Z R

- Z

6

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/27  União Euro-

peia N.º 14174830.1

[21]  N.º : J/004681

[22]  Data de pedido : 2021/02/01
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[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 REVIRAL LIMITED

  Endereço : Stevenage Bioscience Catalyst, Gun-

nels Wood Road, Stevenage SG1 2FX, England

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : S , N , S , G

, M , J M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580066385.4

Data de pedido 2015/10/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 107108557B 2020/11/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/06, C07D471/10, 

A61K31/4184, A61K31/437, A61K45/06, A61P31/14

[54]  Título : (RSV)

 «Spirocyclic indolines» para o tratamento e profilaxia 

da infecção pelo vírus sincicial respiratório (RSV).

[57]  Resumo : I

X Y N C

C H L C 1- 3 C 2 - 3

C2-3 R
1

C1-6 C2-6 C2-6 3-10

5-10 5-12

Z C 1- 6 - C N -N

R
2

2 -OR
2

-SR
2

-S =O R
2

-S =O 2R
2

R
2

C1-6 C2-6 C2-6

m 0 1

I RSV

RSV

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/07  Reino Unido

N.º 1417707.5

[21]  N.º : J/004685

[22]  Data de pedido : 2021/02/02

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 Universal Entertainment Corporation

  Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 

3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610828452.8

Data de pedido 2016/09/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 106547812B 2021/01/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6F16/332 , G 0 6F16/33, 

G06F16/951, G06Q30/06, G06Q10/02

[54]  T ítu lo : 

 Sistema de fornecimento de informações de negócios e 

método de fornecimento de informações de negócios.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/09/18  Japão

N.º 2015-185650

[21]  N.º : J/004686

[22]  Data de pedido : 2021/02/02

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 PROTEIMAX BIOTECNOLOGIA LTDA

  Endereço : Av. Corifeu de Azevedo Marques, 

1425-Sala 6, Butantã, CEP-05581001, São Paulo, Brasil

  Nacionalidade :  Brasileira

[72]  Inventor : A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201380047844.5

Data de pedido 2013/07/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 104619333B 2020/11/03

[51]  Classificação : A61K38/17, A61P3/04

[54]  Título : CB

CB CB

 Peptídeos modificados, ligantes do receptor CB, kits 

para avaliar a ligação ao receptor CB, métodos in vi-

tro, composições farmacêuticas para modular a activi-

dade do receptor CB, e utilizações.
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[57]  Resumo : 

CB CB1 CB2

C B

C B

C B

SEQ.I D.No:1 70%

SEQ.I D.No:2 SEQ.I D.No:3 SEQ.I D.No:4 SEQ.

ID.No:5 SEQ.ID.No:6

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2012/07/13  Brasi l

N.º 1020120174219

[21]  N.º : J/004688

[22]  Data de pedido : 2021/02/04

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : J. , S. , A. , P.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710829639.4

Data de pedido 2013/07/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 107424618B 2021/01/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G10L19/0 08, G10L19/012 , 

H04S3/02

[54]  Título : HOA

 Método, aparelhos e meio legível por computador para 

descodificar sinais de áudio HOA.

[57]  Resumo : HOA

HOA

DSH T 81

DSHT 330 DSHT 810

iDSHT

82 SI

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/07/16  União Euro-

peia N.º 12305861.2

[21]  N.º : J/004689

[22]  Data de pedido : 2021/02/05

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 JAPAN CHEMICAL ENGINEERING AND MA-

CHINERY CO., LTD.

  Endereço : 4-6-23, Kash ima, Yodogawa-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810075374.8

Data de pedido 2018/01/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 109307441B 2021/01/15

[51]  Classificação : F28D7/10, F28F9/02, B01D1/00, 

B01D1/06, B01D1/30

[54]  Título : 

 Evaporador.

[57]  Resumo : 

1

20 18

20

20

20

20 21

22

21 22 23

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/07/26  Japão

N.º 2017-144507

[21]  N.º : J/004690

[22]  Data de pedido : 2021/02/05

[24]  Data de despacho : 2021/03/10

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENVIRON-

MENTAL & CHEMICAL ENGINEERING CO., 

LTD.

  Endereço : 4-2, Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880002956.1

Data de pedido 2018/10/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 111133251B 2021/01/12

[51]  Classificação : F23G5/00, F23G5/50, F23H7/08

[54]  Título : 

 Fornalha de grelha mecânica.

[57]  Resumo : 

B P

31 11

18a 12

18b 13

18c 30 11

12

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001623

[22]  Data de pedido : 2019/09/18

[71]  Requerente : 

  Endereço : 4 367 11

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : A63F1/12

[54]  Título : 

 Construção de baralhos de cartas auxiliares para bara-

lhadores.

Protecção de Patente de Invenção

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 

13

P

12 13

P

13 12

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/08/30  Japão

N.º 2018-161817

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/004053

J/004220

2021/03/01

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

LIPOPHARMA 

THERAPEUTICS, S.L

Laminar Pharmaceuticals Sociedad 

Anónima (SA)

J/004110

J/004111

2021/03/04

Transmissão INTELLECTUAL DISCOVERY 

CO., LTD.

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, com sede em 1275 Market 

Street San Francisco California 94103 

U.S.A.
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[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : I/001624

[22]  Data de pedido : 2019/09/18

[71]  Requerente : 

  Endereço : 4 367 11

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : A63F1/12

[54]  Título : 

 Estrutura de baralhadores de cartas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : I/001625

[22]  Data de pedido : 2019/09/26

[71]  Requerente : 

  Endereço : 38 210

5 8

[72]  Inventor : , 

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Dispositivo de jogo que disponibiliza oportunidades 

de produzir vários resultados de jogo através de uma 

aposta.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : I/001657

[22]  Data de pedido : 2020/05/12

[71]  Requerente : 

 SenseTime International PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor :  LIU, Yuan,  HOU, Jun, 

 CAI, Xiaocong,  YI, Shuai

[51]  Classificação : G06K9/46

[54]  Título : 

 Método e dispositivo para a identificação de objectos 

empilhados, equipamentos electrónicos e suportes de 

armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/09/27  China

N.º 201910923116.5
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[21]  N.º : I/001662

[22]  Data de pedido : 2020/06/08

[71]  Requerente : 

 Guangzhou Blue Moon Industrial Co., Ltd.

  Endereço : 510760

36

 No. 36, Punan Rd., Yunpu Industrial Zone, Huangpu 

District, Guangzhou, Guangdong, 510760, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Zhanqiu, LAI,  Yong, 

LING

[51]  Classificação : B65D47/40

[54]  Título : 

 Um método para evitar o transbordamento dos reci-

pientes, recipiente de prevenção de transbordamento e 

tampa de recipiente.

[57]  Resumo : 

1

2 1 1

2 1

2 2

2 1 1

4 2 2

1 2 P

-P ≥P

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/09/29  China

N.º 201910939400.1

 2019/09/29  China N.º 201921651834.3

[21]  N.º : I/001663

[22]  Data de pedido : 2020/06/08

[71]  Requerente : 

 Guangzhou Blue Moon Industrial Co., Ltd.

  Endereço : 510760

36

 No. 36, Punan Rd., Yunpu Industrial Zone, Huangpu 

District, Guangzhou, Guangdong, 510760, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Zhanqiu, LAI,  Yong, 

LING

[51]  Classificação : B65D83/00

[54]  Título : 

 Um tipo de método quantitativo e de garrafa quantita-

tiva de líquido.

[57]  Resumo : 

1 11 1

1

11 1 2

2 1

1 2

h 1

1 2

1

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/09/29  China

N.º 201910934556.0

 2019/09/29  China N.º 201921645188.X

 2019/09/29  China N.º 201921643708.3

 2019/09/29  China N.º 201921662142.9

 2019/09/29  China N.º 201921643744.X

[21]  N.º : I/001686

[22]  Data de pedido : 2020/09/15

[71]  Requerente : 

 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi, Shiga 

527-0232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Takine Naoya,  Mon-

ji Satoru

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema de leitura para mesa de jogos.

[57]  Resumo : 
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R F I D

R F ID

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2019/09/19  Japão

N.º 2019-170398

[21]  N.º : I/001688

[22]  Data de pedido : 2020/09/29

[71]  Requerente : Interblock d.d.

  Endereço : Gorenjska Cesta 23, Menges Slovenia 

1234

  Nacionalidade :  Eslovena

[72]  Inventor : Urban BERGANT, Ivo ŽAVBI, Pe-

ter KROŠELJ

[51]  Classificação : A63F9/04

[54]  Título : 

 Método usado para controlar a movimentação dos da-

dos.

[57]  Resumo : 

/

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/10/04  Estados Unidos 

da América N.º 62/910,903

[21]  N.º : I/001706

  N.º de pedido inicial : I/001221

[22]  Data de pedido : 2013/07/11

[71]  Requerente : CFPH, LLC

  Endereço : 110 East 59th Street, New York, NY 

10022, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Philip Flaherty

[51]  Classificação : A63F13/323

[54]  Título : 

 Jogos de cartas que sejam sujeitos ao pago de comissões.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/07/12  Estados Unidos 

da América N.º 61/670,763

 2012/10/09  Estados Unidos da América

N.º 61/715,983

97/99/M
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Protecção de Patente de Utilidade

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000278

[22]  Data de pedido : 2019/09/24

[71]  Requerente : 

  Endereço : 756 W

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : A61N1/32

[54]  Título : 

 UM aparelho de tratamento de frequência intermediá-

ria multifuncional.

[57]  Resumo : 

1

1 2 1

2 1 2 1 2 LED

LED

1

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.

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

I/001197 2021/03/02 2021/03/02 CFPH, LLC

I/001200 2021/03/10 2021/03/10 CFPH, LLC

I/001588 2021/03/08 2021/03/08 Fresh Idea Global Limited

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

I/001594 2021/03/10 124 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
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  Figura : 

[21]  N.º : U/000279

[22]  Data de pedido : 2019/09/30

[71]  Requerente : 

  Endereço : ( ) 707

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , WILLlAM ADAMS, CHEE 

WEI JAREN GOH

[51]  Classificação : G02C11/00

[54]  Título : 

 Óculos genuínos sem fios.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : U/000297

[22]  Data de pedido : 2020/07/22

[71]  Requerente : 

 PRESIDENT CHAIN STORE CORP.

  Endereço : 8 8

 8F., No.8, Dongxing Rd., Songshan Dist., Taipei City 

105, Taiwan, China

[72]  I nventor :  Hu ng, Yi ng-Szu,  

Yang, Li-Ping

[51]  Classificação : F24C7/08

[54]  Título : 

 Microonda de uso comercial.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/09/26  Taiwan, China

N.º 108212800

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.

Concessão

N.º Data de

registo

Data de

despacho

Titular

U/000271 2021/03/02 2021/03/02

Yiming Lin
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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/000246 2021/03/10 124 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

U/000261 2021/03/02

WORLD FIELD (HK) 

LIMITED

124 98 9 1 a 61

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

U/000265 2021/03/10 124 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

U/000268 2021/03/10 124 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

U/000287 2021/03/08 124 98 9 1 a 61

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

Protecção de Certificado Complementar de Protecção

para Medicamentos e Produtos Fito-farmacêuticos

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 certificado complementar de protecção para 

medicamentos e produtos fito-farmacêuticos 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.

 N.º : F/000020

 Data de pedido de certificado : 2021/01/27

 Data de despacho de certificado : 2021/03/10

 Requerente : PFIZER, INC.

 Nacionalidade :  Americana

/  Domicílio/Sede : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017-5755, U.S.A.

 N.º da patente : J/2309

 Título da patente de invenção :

Derivados macrocíclicos para tratamento de doenças 

proliferativas.
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N.º da primeira autorização de colocação do

produto no mercado no Território

: 604383

Data da primeira autorização de colocação do

produto no mercado no Território

: 2020/8/7

 Identificação do produto : Lorviqua (Lorlatinib)

 Prazo de validade : 2040/02/20

Rectificações

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/173885 2020 12 16 51

Endereço (B.O. da R.A.E.M. n.º 51, 

II Série, de 16 de Dezembro de 2020)

Lily Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, United States of 

America

Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, United States of 

America

N/175951 2021 2 3 5

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 5, II 

Série, de 3 de Fevereiro de 2021)

...fornecimento de espaços para 

túmulos ou ossários; fornecimento 

de informações relacionadas com 

serviços jurídicos; serviços de agência 

de licenciamento de direitos de 

autor; serviços jurídicos relacionados 

com indeminizações de seguros 

sociais; serviços de segurança para a 

protecção física de bens tangíveis e 

de indivíduos;...

. . .fornecimento de espaços para 

túmulos ou ossários; serviços de 

agência de licenciamento de direitos 

de autor; serviços de segurança para 

a protecção física de bens tangíveis e 

de indivíduos;...

N/175994 2021 2 3 5

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 5, II 

Série, de 3 de Fevereiro de 2021)

...caixas registadoras, dispositivos de 

cálculo.

....caixas registadoras, dispositivos 

de cálculo; robôs para l impeza 

com inteligência artificial; robôs de 

limpeza com inteligência artificial 

para uso doméstico ou industrial.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 12 de Março de 2021. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.
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