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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 177/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 

n.os 1 e 3 do artigo 13.º do Regulamento Administrativo n.º 21/2017 

(Organização e funcionamento do Fundo de Segurança Social), 

o Chefe do Executivo manda:

1. É renovado o mandato da presidente da Comissão de 

Fiscalização do Fundo de Segurança Social, Ho Ioc San, pelo 

período de dois anos, a partir de 15 de Janeiro de 2022.

2. A presidente da Comissão de Fiscalização do Fundo de 

Segurança Social tem direito a uma remuneração mensal cor-

respondente ao índice 110 da tabela indiciária da Administração 

Pública.

8 de Novembro de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 25/2021

Considerando que a República Popular da China efectuou, 

em 9 de Julho de 2014, junto do Director-Geral da Organi-

zação Mundial da Propriedade Intelectual, o depósito do seu 

instrumento de ratificação do Tratado de Pequim sobre Inter-

pretações Audiovisuais (doravante designado por «Tratado»), 

adoptado em Pequim em 24 de Junho de 2012;

Considerando igualmente que, no momento do aludido de-

pósito do seu instrumento de ratificação, a República Popular 

da China declarou que o Tratado se aplica à Região Adminis-

trativa Especial de Macau da República Popular da China e 

que a República Popular da China não se encontra vinculada 

pelo disposto nos n.os (1) e (2) do artigo 11.º do Tratado; 

Mais considerando que o Tratado entrou em vigor para a Re-

pública Popular da China, incluindo a Região Administrativa 

Especial de Macau, em 28 de Abril de 2020;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos da alínea 1) 

do artigo 5.º e do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação 

e formulário dos diplomas), o Tratado de Pequim sobre Inter-

pretações Audiovisuais, nos seus textos autênticos em línguas 

chinesa e inglesa.

Promulgado em 8 de Novembro de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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Gabinete do Chefe do Executivo, aos 8 de Novembro de 

2021. — A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

Por despachos da signatária, de 15 de Outubro de 2021:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos seus contratos, para o exercício de funções 

nestes Serviços, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e das alíneas 
2) e 4) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das 

carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), em vigor, 

e dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, con-

forme a seguir discriminado:

Contrato administrativo de provimento sem termo

— Cheong Ieng Fai progride para técnica superior assessora, 

3.º escalão, índice 650, a partir de 17 de Outubro de 2021;

— Lao Fei Ngan progride para técnica superior assessora, 3.º 

escalão, índice 650, a partir de 29 de Outubro de 2021;

— Song Pou Kuai progride para técnica superior assessora, 3.º 

escalão, índice 650, a partir de 31 de Outubro de 2021;

— Cheng Sut Mui, Lei Weng Ian, Wong Ka Man e Wong 

Kam Wa progridem para assistentes técnicos administrativos 

especialistas, 3.º escalão, índice 330, a partir de 24 de Outubro 

de 2021;

— Chan Pek Ian progride para assistente técnica administra-

tiva especialista, 2.º escalão, índice 315, a partir de 29 de Outu-

bro de 2021;

–––––––

 

   

14/2009

12/2015

650

650

650

330

315
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280

240

190

–––––––

 

   

15/2009

26/2009

–––––––

 

68/2021

6/1999

181/2019

87/89/M

b 13/92/M

— Lao Kuok Keong progride para motorista de ligeiros, 9.º 

escalão, índice 280, a partir de 22 de Outubro de 2021;

— Lio Peng Nam progride para auxiliar, 10.º escalão, índice 

240, a partir de 31 de Outubro de 2021.

Contrato administrativo de provimento de longa duração

— Lao Iok Kai progride para motorista de pesados, 3.º escalão, 

índice 190, a partir de 31 de Outubro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 

aos 9 de Novembro de 2021. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-

tração e Justiça, de 4 de Novembro de 2021:

Liu Dexue — renovada a comissão de serviço, pelo período de 

um ano, como director dos Serviços de Assuntos de Justiça, 

nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 

Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) 

e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Dispo-

sições complementares do estatuto do pessoal de direcção 

e chefia), a partir de 20 de Dezembro de 2021, por possuir 

experiência e capacidade profissionais adequadas para o 

exercício das suas funções.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 

6 de Novembro de 2021. — O Chefe do Gabinete, Lam Chi Long.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 68/2021

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

da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos da 

alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo 

n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 

serviços e entidades públicos), do n.º 1 da Ordem Executiva 

n.º 181/2019, da alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do Estatuto dos 

Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, do n.º 1 do 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, e do arti-

go 6.º dos estatutos da Sociedade para o Desenvolvimento dos 

Parques Industriais de Macau, Limitada, o Secretário para a 

Economia e Finanças manda:
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69/2021

47/2021

 

–––––––

 

56/2021

2/2021

6/1999

21/2021

183/2019

1. É renovada a comissão eventual de serviço de Lam Hou 

Iun para desempenhar, a tempo inteiro, funções de presidente 

do Conselho de Administração da Sociedade para o Desen-

volvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada, em 

representação da Região Administrativa Especial de Macau, 

pelo prazo de um ano, a partir de 20 de Dezembro de 2021.

2. A remuneração mensal do nomeado referido no número 

anterior é estabelecida pela Sociedade para o Desenvolvi-

mento dos Parques Industriais de Macau, Limitada, a quem 

caberá suportar a respectiva remuneração e os encargos com 

os descontos, reportados ao vencimento de origem, para efeitos 

de assistência da doença e previdência, na parte respeitante à 

entidade patronal.

 5 de Novembro de 2021.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 69/2021

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

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

n.º 2 do artigo 1.º da Ordem Executiva n.º 47/2021, o Secretário 

para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no director da Direcção dos Serviços de 

Finanças, Iong Kong Leong, ou no seu substituto legal, todos 

os poderes necessários para celebrar, em representação da 

Região Administrativa Especial de Macau, com a Fundação 

Macau, o contrato de alienação das acções detidas por este or-

ganismo no Centro de Ciência de Macau, S.A..

11 de Novembro de 2021.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 11 

de Novembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 56/2021

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

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-

mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 

funcionamento dos serviços e entidades públicos), republicado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, conjugados com 

os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 

Ordem Executiva n.º 21/2021, a Secretária para os Assuntos 

Sociais e Cultura manda:
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57/2021

28/2019

21/2021

183/2019

 

58/2021

2/2021

6/1999

21/2021

183/2019

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 

Yonghua, todos os poderes necessários para praticar os seguin-

tes actos:

(1) Representar a Região Administrativa Especial de Macau, 

como outorgante, no contrato a celebrar com a empresa «Voda-

tel Holdings Limited», relativo ao fornecimento e instalação de 

equipamentos e sistemas de software de recepção de dados de 

satélite para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universi-

dade de Macau;

(2) Executar o contrato referido na alínea anterior, salvo no 

que respeita à rescisão e à resolução convencional do contrato.

4 de Novembro de 2021.

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

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 57/2021

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

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 

alínea 10) do n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento Administra-

tivo n.º 28/2019 (Estatutos do Instituto Politécnico de Macau) e 

do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 21/2021, a Secretária para os Assuntos Sociais e 

Cultura manda:

1. É nomeada Leong Veng Hang como representante do 

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura no 

Conselho Geral do Instituto Politécnico de Macau, pelo perío-

do de um ano.

2. O presente despacho produz efeitos a partir do dia 20 de 

Dezembro de 2021.

29 de Outubro de 2021.

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

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 58/2021

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

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-

mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 

funcionamento dos serviços e entidades públicos), republicado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, conjugados com 

os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 

Ordem Executiva n.º 21/2021, a Secretária para os Assuntos 

Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 

Yonghua, todos os poderes necessários para praticar os seguintes 

actos:

(1) Representar a Região Administrativa Especial de Macau, 

como outorgante, no contrato a celebrar com a «Lingbio 

Biotecnologia Macau Companhia Limitada», relativo ao for-
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necimento e instalação de um conjunto completo de equipa-

mentos auxiliares nas áreas da neuroimagiologia e da interven-

ção nos comportamentos adictivos, e de robôs de inteligência 

artificial destinados ao turismo inteligente, para o Instituto de 

Inovação Colaborativa da Universidade de Macau – Lista de 

aquisição II;

(2) Executar o contrato referido na alínea anterior, salvo no 

que respeita à rescisão e à resolução convencional do contrato.

10 de Novembro de 2021.

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

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 16 de 

Setembro de 2021:

Lam Wan Nei, cessa, a seu pedido, a nomeação como presidente 

do Conselho de Administração do Fundo das Indústrias 

Culturais, em regime de tempo parcial, nos termos da alínea 2) 

do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-

damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), a 

partir de 20 de Dezembro de 2021.

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 

aos 11 de Novembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, substi-

tuta, Kan Pui Man.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-

rupção, de 1 de Novembro de 2021:

Leung Mei Meng — nomeada, em comissão de serviço, técnica 

superior assessora principal, 1.º escalão, nos termos dos 

artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do 

Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 3/2013, 14.º, n.os 1, alínea 1), 
2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas 

pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 2.º, n.º 3, e 5.º do Regulamen-

to Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data 

da publicação do presente extracto de despacho.

Lok Pek Chi — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como técnica especialista, 2.º escalão, nos termos 

dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 4/2012, e 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do 

Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 3/2013, a partir de 1 de Janeiro de 

2022.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 9 de Novembro de 

2021. — O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.
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SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 

de 19 de Outubro de 2021:

Mestres Sofia de Almeida Mergulhão O, Ng Lai Chan e Chan 

Io Chong — renovadas as comissões de serviço, pelo período 

de um ano, como assessores destes Serviços, nos termos dos 

artigos 6.º, 17.º, n.º 3, e 18.º, n.º 2, do Regulamento Adminis-

trativo n.º 5/2009, na redacção do Regulamento Administra-

tivo n.º 13/2017 e na redacção e republicação do Regulamen-

to Administrativo n.º 20/2021, a partir de 20 de Dezembro 

de 2021.

Licenciada Leong Ngan Ieng — renovada a comissão de serviço, 

pelo período de um ano, como secretária pessoal do Coman-

dante-geral destes Serviços, nos termos dos artigos 7.º, 17.º, 

n.º 4, e 18.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo n.º 5/2009, 

na redacção do Regulamento Administrativo n.º 13/2017 e na 

redacção e republicação do Regulamento Administrativo 

n.º 20/2021, a partir de 20 de Dezembro de 2021.

Tong Chi Meng, intendente — renovada a comissão de servi-

ço, pelo período de um ano, como assessor destes Serviços, 

nos termos dos artigos 36.º, n.º 2, alínea 2), 37.º, n.º 1, alí-

nea 1), e 44.º, alínea 7), da Lei n.º 13/2021 — Estatuto dos 

agentes das Forças e Serviços de Segurança, conjugados 

com os artigos 6.º, 17.º, n.º 3, e 18.º, n.º 2, do Regulamento 

Administrativo n.º 5/2009, na redacção do Regulamento 

Administrativo n.º 13/2017 e na redacção e republicação do 

Regulamento Administrativo n.º 20/2021, a partir de 15 de 

Janeiro de 2022.

Mestre Chio U Man — renovada a comissão de serviço, pelo 

período de um ano, como coordenador do Gabinete do Co-

mandante-geral destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º, 

17.º, n.os 1, 2, e 3, e 18.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 

n.º 5/2009, na redacção do Regulamento Administrativo 

n.º 13/2017 e na redacção e republicação do Regulamento 

Administrativo n.º 20/2021, a partir de 1 de Fevereiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Comandante-geral dos Ser-

viços de Polícia Unitários, de 5 de Novembro de 2021:

Leong Iek Tong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-

gredindo para adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, índice 

400, nestes Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), 
e 2, da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalha-

dores dos Serviços Públicos», com as alterações introduzidas 

pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com o artigo 4.º da 

Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-

ços Públicos», a partir da data da publicação.

–––––––

Serviços de Polícia Unitários, aos 9 de Novembro de 2021. — O 

Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U Man.
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12/2015

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 

de 22 de Outubro de 2021:

Wong Chi Keong e Chio Iek — renovadas as comissões de ser-

viço, pelo período de um ano, como assessores dos Serviços 

de Alfândega, nos termos do artigo 5.º do Regulamento 

Administrativo n.º 21/2001, republicado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 25/2008, a partir de 20 de Dezembro de 

2021.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 9 de Novembro de 2021. — A 

Subdirectora-geral, Chau Kin Oi.

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extractos de deliberações

Por deliberações da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislati-

va, de 16 de Outubro de 2021:

Chan Wai Peng — nomeada, em comissão de serviço, pelo 

período de um ano, como assessora, nestes Serviços, nos 

termos dos artigos 9.º e 37.º da Lei n.º 11/2000, alterada pe-

las Leis n.os 14/2008, 1/2010 e 3/2015, a partir de 1 de No-

vembro de 2021. 

Lao Ka I e Wan Man Pan — nomeados, em comissão de serviço, 

pelo período de um ano, como técnicos agregados, nestes 

Serviços, nos termos dos artigos 9.º e 37.º da Lei n.º 11/2000, 

alterada pelas Leis n.os 14/2008, 1/2010 e 3/2015, a partir de 

1 de Novembro de 2021. 

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 11 de No-

vembro de 2021. — A Secretária-geral, Ieong Soi U.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extracto de despacho

Por despacho do presidente do Tribunal de Última Instância, 

de 10 de Novembro de 2021:

Leong Sut I, adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, em regime 

de contrato administrativo de provimento, deste Gabinete 
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— alterado para contrato administrativo de provimento de 

longa duração, pelo período de três anos, nos termos dos 

artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, de 17 de 

Agosto, desde 10 de Outubro de 2021.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 

11 de Novembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok 
Lin.

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Extractos de despachos

Por despachos do coordenador, de 25 de Outubro de 2021:

Leong In Sam — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento progredindo para 

adjunta-técnica principal, 2.º escalão, índice 365, neste Gabi-

nete, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 e conjugado 

com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alte-

rada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 22 de Outubro de 2021.

Ng Iok Mei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento progredindo para 

adjunta-técnica principal, 2.º escalão, índice 365, neste Ga-

binete, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 e conjuga-

do com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 22 de Outubro de 

2021.

Por despachos do coordenador, de 1 de Novembro de 2021:

Leong In Sam — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento ascendendo a ad-

junta-técnica especialista, 1.º escalão, índice 400, neste Gabi-

nete, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 e conjugado 

com o artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, e o artigo 5.º do Regulamento 

Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data da 

sua publicação.

Ng Iok Mei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento ascendendo a adjun-

ta-técnica especialista, 1.º escalão, índice 400, neste Gabi-

nete, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 e conjugado 

com o artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, e o artigo 5.º do Regulamento 

Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data da 

sua publicação.

–––––––

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 9 de Novem-

bro de 2021. — O Coordenador do Gabinete, Yang Chongwei.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despacho da directora dos Serviços, substituta, de 11 

de Outubro de 2021:

Jiang Shanshan — renovado o seu contrato individual de tra-

balho, pelo período de um ano, a partir de 4 de Janeiro de 

2022.

Por despachos da directora dos Serviços, substituta, de 15 

de Outubro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-

mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 

provimento sem termo para as categorias, escalões, datas e 

índices a cada um indicados, para exercerem funções nestes 

Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 

Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com 

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

Lao U Nei, progredindo para adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º 

escalão, índice 275, a partir de 14 de Outubro de 2021;

Lam Chit Lai e Mak Sin Weng, progredindo para adjuntos-

-técnicos principais, 2.º escalão, índice 365, a partir de 15 de 

Outubro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 20 de Outubro 

de 2021:

Fong Ka Pou — renovado o seu contrato administrativo de 

provimento, pelo período de dois anos, como assistente 

técnica administrativa principal, 2.º escalão, índice 275, nes-

tes Serviços, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 1, da 

Lei n.º 12/2015, a partir de 11 de Dezembro de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-

nistração e Justiça, de 21 de Outubro de 2021: 

Vera Helena Boa-Nova e Moreira dos Santos Ferreira Ribeiro 

— renovada a comissão de serviço, pelo período de um ano, 

como chefe do Departamento Técnico-Jurídico destes Ser-

viços, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do 

Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir capa-

cidade de gestão e experiência profissional adequadas para 

o exercício das suas funções, a partir de 17 de Dezembro de 

2021.

Fung Kam Meng — renovada a comissão de serviço, pelo pe-

ríodo de um ano, como chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei 

n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 

por possuir capacidade de gestão e experiência profissional 

adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 1 de 

Dezembro de 2021.

  Por despachos do director, de 3 de Novembro de 2021:

Lao Si Ieng, Ng Ka Wai e Chau Teng Fong — alterada, por 

averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrati-

vos de provimento sem termo para adjuntos-técnicos espe-

cialistas, 1.º escalão, índice 400, nestes Serviços, nos termos 
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14/2009
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14/2009

315

 

15/2009

–––––––

 

do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, alte-

rada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, do artigo 5.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugados 

com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da sua 

publicação no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 

aos 10 de Novembro de 2021. — O Director dos Serviços, Kou 
Peng Kuan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-

tração e Justiça, de 20 de Setembro de 2021:

Kong Jieqiong — contratada mediante contrato individual de 

trabalho, para exercer funções nestes Serviços, pelo período 

de um ano, a partir de 18 de Outubro de 2021.

Por despacho do signatário, de 28 de Setembro de 2021:

Cheong Weng Lam, técnica superior assessora, 2.º escalão, 

provida em regime de contrato administrativo de provimen-

to, destes Serviços — alterada a cláusula 3.ª contratual para 

a mesma categoria, 3.º escalão, índice 650, nos termos do 

artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, a partir 

de 19 de Setembro de 2021.

Por despacho do director destes Serviços, substituto, de 

29 de Outubro de 2021:

Lai Hoi I, assistente técnica administrativa especialista, 1.º 

escalão, provida em regime de contrato administrativo de 

provimento, destes Serviços — alterada a cláusula 3.ª con-

tratual para a mesma categoria, 2.º escalão, índice 315, nos 

termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 

a partir de 15 de Outubro de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos, se declara que, nos termos do artigo 

17.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 15/2009, Leong Weng In, cessou, 

automaticamente, as funções do chefe do Departamento de 

Estudo do Sistema Jurídico e Coordenação Legislativa, a par-

tir de 26 de Outubro de 2021, data em que começou a desempe-

nhar funções, em comissão de serviço, da subdirectora destes 

Serviços.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 11 de 

Novembro de 2021.  — O Director dos Serviços, Liu Dexue.
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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extracto de deliberação

Por deliberações do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, na sessão realizada em 22 de Ou-

tubro de 2021:

Chio Wai Meng, Chan Hoi Fong e Cheang Kuan Hoi  — reno-

vada a comissão de serviço, pelo período de um ano, como 

chefe do Departamento de Zonas Verdes e Jardins, chefe 

da Divisão de Parques e chefe da Divisão de Projectos, res-

pectivamente, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e 

artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por 

possuir experiência e capacidade profissional adequadas 

para o exercício das suas funções, todos a partir de 1 de De-

zembro de 2021.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, 1 de Novembro de 

2021. — A Administradora do Conselho de Administração 

para os Assuntos Municipais, To Sok I.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-

tração e Justiça, de 4 de Novembro de 2021:

1. Kou Ip Cheong, assistente técnico administrativo especialista 

principal, 3.º escalão, do Instituto para os Assuntos Muni-

cipais, com o número de subscritor 188859 do Regime de 

Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo 

com o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou 

seja, aposentação por limite de idade — fixada, nos termos 

do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de 

Novembro, com início em 23 de Outubro de 2021, uma 

pensão mensal correspondente ao índice 180 da tabela em 

vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conju-

gado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, 

por contar 19 anos de serviço, acrescida do montante rela-

tivo a 3 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 

9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º da 

Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-

nistração e Justiça, de 9 de Novembro de 2021:

1. Lai Sheuk Man, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 

de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-

tor 115452 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-

ligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 

do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
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requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 

em 5 de Outubro de 2021, uma pensão mensal correspon-

dente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos 

do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 

ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 

acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 

nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 

que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Cheong Tak Hang, assistente técnico administrativo espe-

cialista principal, 1.º escalão, do Instituto para os Assuntos 

Municipais, com o número de subscritor 157449 do Regime 

de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de 

acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em 

vigor, ou seja, aposentação por limite de idade — fixada, nos 

termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 

30 de Novembro, com início em 17 de Outubro de 2021, uma 

pensão mensal correspondente ao índice 195 da tabela em 

vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conju-

gado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, 

por contar 23 anos de serviço, acrescida do montante rela-

tivo a 4 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 

9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º da 

Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Hoi Weng Tak, subcomissário alfandegário, 2.º escalão, dos 

Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 101397 

do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 

serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 

ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 

requerimento — fixada, com início em 1 de Novembro de 

2021, uma pensão mensal correspondente ao índice 570 da 

tabela em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 

e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 1, alínea a), ambos do 

referido estatuto, por contar 36 anos de serviço, acrescida 

do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos 

dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se re-

fere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Tong San Meng, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 

de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-

tor 117633 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-

ligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 

do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 

requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 

em 5 de Outubro de 2021, uma pensão mensal correspon-

dente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos 

do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 

ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 

acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 

nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 

que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.
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2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Ana Maria Carvalho de Teixeira Chan, assistente técnica 

administrativa especialista principal, 4.º escalão, da Direc-

ção dos Serviços de Administração e Função Pública, com 

o número de subscritor 56944 do Regime de Aposentação e 

Sobrevivência, desligada do serviço de acordo com o artigo 

263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposen-

tação voluntária por declaração — fixada, com início em 1 

de Novembro de 2021, uma pensão mensal correspondente 

ao índice 385 da tabela em vigor, calculada nos termos do 

artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 1, 

alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 anos de 

serviço, acrescida do montante relativo a 7 prémios de anti-

guidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e 

da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Leong Kam Cho, chefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia de 

Segurança Pública, com o número de subscritor 116211 do 

Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço 

de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em 

vigor, ou seja, aposentação voluntária por requerimento 

— fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-

-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 25 de 

Outubro de 2021, uma pensão mensal correspondente ao 

índice 360 da tabela em vigor, calculada nos termos do 

artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 

ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 

acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 

nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 

que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

Fixação das taxas de reversão

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-

tração e Justiça, de 3 de Novembro de 2021:

Chan Sok Man, enfermeira de grau I dos Serviços de Saúde, 

com o número de contribuinte 6271691, cancelada a inscri-

ção no Regime de Previdência em 17 de Outubro de 2021, 

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006 — fixada 

a taxa de reversão a que tem direito no âmbito do Regime 

de Previdência, correspondente a 100% do saldo da «Conta 

das Contribuições Individuais» e sem direito ao saldo da 

«Conta das Contribuições da RAEM», por contar menos de 

5 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 

nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-

nistração e Justiça, de 9 de Novembro de 2021:

Gloria de Jesus Nabais Baldinho, técnica superior da Direcção 

de Inspecção e Coordenação de Jogos, com o número de 

contribuinte 3005495, cancelada a inscrição no Regime de 

Previdência em 25 de Outubro de 2021,  nos termos do arti-

go 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas 
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de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Pre-

vidência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 

Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições 

da RAEM», por completar 27 anos de tempo de contribui-

ção no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 

do mesmo diploma.

Chang Kun Hong, técnico superior da Direcção dos Serviços 

de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, com o 

número de contribuinte 3016187, cancelada a inscrição no 

Regime de Previdência em 15 de Outubro de 2021, nos ter-

mos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas 

de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Pre-

vidência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 

Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições 

da RAEM», por completar 30 anos de tempo de contribui-

ção no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 

do mesmo diploma.

Ku Cheong Mui, auxiliar do Instituto para os Assuntos Muni-

cipais, com o número de contribuinte 6056685, cancelada a 

inscrição no Regime de Previdência em 21 de Outubro de 

2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006 

— fixadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito 

do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos sal-

dos da «Conta das Contribuições Individuais» e da «Conta 

Especial», e 82% do saldo da «Conta das Contribuições da 

RAEM», por completar 19 anos de tempo de contribuição 

no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 

e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Kam Iok Chong, operário qualificado do Instituto para os As-

suntos Municipais, com o número de contribuinte 6058670, 

cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 18 de 

Outubro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 

1), da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a que 

tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-

pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 

Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» e da 

«Conta Especial», por completar 31 anos de tempo de con-

tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 

14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Delfim José da Silva Aguiar, assessor dos Serviços de Apoio 

à Assembleia Legislativa, com o número de contribuinte 

6147834, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 

em 16 de Outubro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 

da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a que tem 

direito no âmbito do Regime de Previdência, correspon-

dentes a 100% do saldo da «Conta das Contribuições Indi-

viduais» e 25% do saldo da «Conta das Contribuições da 

RAEM», por completar 9 anos de tempo de contribuição no 

Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do 

mesmo diploma.

Leong Kan Tai, adjunto-técnico do Instituto Cultural, com o 

número de contribuinte 6173193, cancelada a inscrição no 

Regime de Previdência em 25 de Outubro de 2021, nos ter-

mos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas 

de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Pre-

vidência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das 

Contribuições Individuais» e 25% do saldo da «Conta das 

Contribuições da RAEM», por completar 7 anos de tempo 

de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 

artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.
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Lok Weng Kuan, técnica dos Serviços de Saúde, com o número 

de contribuinte 6269999, cancelada a inscrição no Regime 

de Previdência em 17 de Outubro de 2021, nos termos do ar-

tigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006 — fixada a taxa de reversão 

a que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-

respondente a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 

Individuais» e sem direito ao saldo da «Conta das Contri-

buições da RAEM», por contar menos de 5 anos de tempo 

de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 

artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despachos da presidente do Conselho de Administra-

ção, de 8 de Novembro de 2021:  

Lam Nga Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento de longa du-

ração para técnica especialista, 1.º escalão, índice 505, neste 

Fundo, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 

Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos), alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 

4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir da 

data da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Kuong Pei Tak — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo para 

técnico especialista, 1.º escalão, índice 505, neste Fundo, nos 

termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009 

(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços pú-

blicos), alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei 

n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir da data da sua 

publicação no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 12 de Novembro de 2021. — A Presi-

dente do Conselho de Administração, Ermelinda M. C. Xavier.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extracto de despacho

Por despachos do signatário, de 1 de Novembro de 2021:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos seus contratos, para o exercício de funções 

nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 

4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 

conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conforme a 

seguir discriminado:

Contrato administrativo de provimento de longa duração

Lai Ho Yan,  progride para técnica de 1.ª classe, 2.º escalão,  

índice 420, a partir de 29 de Outubro de 2021.
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365

–––––––

 

   

12/2015

4 / 2 017

14/2009 12/2015

480

Contrato administrativo de provimento sem termo

Cheang Chi In, Leung Fu Pong, Tam U Hoi e Wu Ka Kit 

progridem para adjuntos-técnicos principais, 2.º escalão, índice 

365, a partir de 29 de Outubro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-

nológico, aos 8 de Novembro de 2021. — O Director dos Servi-

ços, Tai Kin Ip.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 27 de Setembro de 2021:

Lai Lok Sam — alterado o contrato administrativo de provi-

mento de longa duração para contrato administrativo de 

provimento sem termo, como adjunto-técnico principal, 1.º 

escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alí-

nea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 

nos Serviços Públicos», a partir de 14 de Setembro de 2021.

Por despachos do signatário, de 3 de Novembro de 2021:

Lam Weng Hou e Lin In Fong — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimen-

to sem termo com referência à categoria de inspector espe-

cialista principal, 1.º escalão, índice 480, nestes Serviços, 

nos termos dos artigos 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela 

Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 

Finanças, de 26 de Julho de 2021:

Chan Kun Van, técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 

de nomeação definitiva, destes Serviços — concedida a licença 

sem vencimento de longa duração, no período de 9 de 

Novembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2025, nos termos 

dos artigos 137.º e 140.º do ETAPM, vigente.

Por despachos do signatário, de 18 de Outubro de 2021:

Chau David e Chiu Ka Ian David, intérpretes-tradutores de 2.ª 

classe, 1.º escalão, em comissão de serviço, destes Serviços 

— nomeados, definitivamente, para os mesmos lugares, nos 

termos do artigo 23.º, n.º 12, do ETAPM, vigente, a partir de 

2 de Dezembro de 2021. 

Por despachos do signatário, de 20 de Outubro de 2021:

Chong Fu Tim, Ao Heng Wan e Lao O Kin, inspectores de 2.ª 

classe, 1.º escalão, de nomeação provisória, destes Serviços 

— nomeados, definitivamente, para os mesmos lugares, nos 

termos do artigo 22.º, n.º 3, do ETAPM, vigente, a partir de 

4 de Dezembro de 2021.

Por despachos do signatário, de 22 de Outubro de 2021:

Tong Ka Hou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo para 

técnico superior principal, 2.º escalão, índice 565, nestes 

Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei 

n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 22 de Outubro de 2021.

Ao Ieong Lai Wa, Chan In Ieong, Choi Hio Na, Choi Kuok 

Hang, Hoi Chi Mei, Ian Ka Kit, Lao Sut I, Lei Chi Ieong, 

Lei Hang I, Lei Iok Kei, Lei Wai Chu, Leong Sio In, Leung 

Sok Wa, Ng Im Sut, Sou Man Kit Raimundo e Wan Fai 

Kuan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus 

contratos administrativos de provimento sem termo para 

inspectores especialistas, 2.º escalão, índice 440, nestes 

Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei 

n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 22 de Outubro de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 26 de Outubro de 2021:

Lei Lai Keng — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como chefe do Departamento de Emprego destes 

Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, e 8.º 

do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 18 

de Novembro de 2021, por possuir competência profissional e 

experiência adequadas para o exercício das suas funções.

   

14 / 2 0 0 9

12/2015

565

14 / 2 0 0 9

12/2015

440

15/2009 26/2009
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4/2017 14/2009
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4/2017 14/2009
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4/2017 14/2009
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4/2017 14/2009

12/2015

–––––––

 

 

–––––––

 

Por despachos do signatário, de 10 de Novembro de 2021:

Cheang Oi Man, Iu Chi Tim, Lam Un I, Lei Wa Fong, Lou Sio 

Cheng, Sam Soi Ieng Patricia e Vong Kim Chi — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos adminis-

trativos de provimento sem termo para adjuntos-técnicos 

especialistas principais, 1.º escalão, nestes Serviços, nos 

termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com o artigo 4.º da 

Lei n.º 12/2015.

Por despachos do signatário, de 11 de Novembro de 2021:

Tong Ka Hou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo para 

técnico superior assessor, 1.º escalão, nestes Serviços, nos 

termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com o artigo 4.º da 

Lei n.º 12/2015.

Ao Ieong Lai Wa, Chan In Ieong, Choi Hio Na, Choi Kuok 

Hang, Hoi Chi Mei, Ian Ka Kit, Lao Sut I, Lei Chi Ieong, 

Lei Hang I, Lei Iok Kei, Lei Wai Chu, Leong Sio In, Leung 

Sok Wa, Ng Im Sut, Sou Man Kit Raimundo e Wan Fai 

Kuan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus con-

tratos administrativos de provimento sem termo para inspec-

tores especialistas principais, 1.º escalão, nestes Serviços, nos 

termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com o artigo 4.º da 

Lei n.º 12/2015.

Chong Sio Chan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo para 

adjunta-técnica especialista principal, 1.º escalão, nestes 

Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da 

Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com 

o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 11 

de Novembro de 2021. — O Director dos Serviços, Wong Chi 
Hong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Che Wai Hong, técnico 

superior de 2.ª classe, 1.º escalão, o contrato administrativo de 

provimento sem termo, cessou as suas funções nestes Serviços, 

nos termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 1 de 

Novembro de 2021, data em que iniciou funções na Direcção 

dos Serviços de Finanças.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 5 de 

Novembro de 2021. — O Director dos Serviços, Ieong Meng 
Chao.
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CONSELHO DE CONSUMIDORES

Extracto de despacho

Por despacho da Comissão Executiva do Conselho de 

Consumidores, de 4 de Novembro de 2021:

Cheang Pek Kei, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 

nomeação provisória, deste Conselho — nomeada, defini-

tivamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, 

n.os 3 e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 4 de Dezembro de 

2021.
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FUNDO DE TURISMO

Declaração

Extrato

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes 

transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2021):

  

2/2018

/

7.a alteração orçamental do ano económico de 2021

 Classificação

Designação

/

Reforços/ 

/Inscrições
Anulações

Orgân. Func. Económica

80600100

Fundo de Turismo — Orçamento do Serviço 

8-08-0 32-01-05-00-00

Alimentos e bebidas

$ 2,330,000.00

8-08-0 32-02-08-01-00

Bens imóveis

$ 20,000,000.00

8-08-0 32-02-08-02-00

Bens móveis

$ 31,000.00

8-08-0 32-02-11-02-00

Actividades de propaganda

$ 25,084,400.00

8-08-0 32-02-99-00-00

Outras  Aquisição de serviços

$ 2,680,000.00

8-08-0 32-99-00-00-00

Outras

$ 43,400.00

8-08-0 41-02-11-00-00

Artesanato e colecções

$ 1,000,000.00

8-08-0 41-02-99-00-00

Outros  Bens móveis
$ 1,000,000.00

Total

$ 26,084,400.00 $ 26,084,400.00

Referente à autorização: 

09/11/2021

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para a Economia e Finanças, de 09/11/2021

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 10 de Novembro de 

2021. — O Conselho Administrativo do Fundo de Turismo. 

— A Presidente, Maria Helena de Senna Fernandes. — Os Vo-

gais, Cheng Wai Tong, Hoi Io Meng, Daniela de Souza Fão, Un 
Sio Chou.
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130/2021

337090 14/2018

98/2019 34/2018

13/2021

–––––––

 

   

2/2021 12/2015

14/2020 5/2006

57/99/M

a

189/2019

180

b 14/2020

5/2006 35/2020

189/2019

–––––––

 

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extracto de despacho

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 130/2021, 

de 3 de Novembro de 2021:

Yu Hiu Ching Lucia, guarda n.º 337090 — passa da situação de 

«adido ao quadro» para a situação de «no quadro» do CPSP, 

nos termos dos artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018, 45.º e 46.º 

do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, na redacção 

da Ordem Executiva n.º 98/2019, e 43.º da Lei n.º 13/2021, 

Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança, 

vigente, a partir de 25 de Outubro de 2021.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 8 de Novembro 

de 2021. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-

-geral.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 5 de Outubro de 2021:

Lei Wun Sio — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

respectivo contrato administrativo de provimento sem ter-

mo progredindo para auxiliar, 7.º escalão, índice 180, nesta 

Polícia, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), 3 e 4, do 

Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços pú-

blicos, vigente, artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 

Lei n.º 2/2021, conjugados com o artigo 11.º, n.º 1, da Lei 

n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, bem como o artigo 

118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 57/99/M, e com referência ao disposto no n.º 1, alínea 6), 

do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 189/2019, 

publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 1/2020, II Série, 

de 2 de Janeiro, a partir de 17 de Setembro de 2021.

Por despachos do signatário, de 19 de Outubro de 2021:

Kuok Kuai Lam e Chio Chan Keong, técnicos superiores de 2.ª 

classe, 1.º escalão, em comissão de serviço, desta Polícia – 

nomeados, definitivamente, para o mesmo lugar, nos termos 

dos artigos 22.º, n.º 8, alínea b), e 23.º, n.º 12, do ETAPM, 

vigente, e dos artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, 

alterada pela Lei n.º 14/2020, e dos artigos 38.º, n.os 1, alínea 
4), e 2, e 39.º do Regulamento Administrativo n.º 35/2020, e 

com referência ao disposto no n.º 1, alínea 3), do Despacho 

do Secretário para a Segurança n.º 189/2019, publicado no 
Boletim Oficial da RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janei-

ro, a partir de 14 de Outubro de 2021.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 10 de Novembro de 2021. — O Direc-

tor, Sit Chong Meng.



16462    46   2021  11  17 

   

127/2021

13/2021

3

1.  418011

2.  482921

3.  415021

4.  416021

5.  419021

132/2021

13/2021

408911

–––––––

 

   

7/2006

–––––––

 

CORPO DE BOMBEIROS

Extractos de despachos

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 127/2021, 

de 27 de Outubro de 2021:

Conforme os artigos 15.º, n.º 1, alínea 2), subalínea 3), 51.º, 54.º, 

55.º, 56.º, alínea 3), 61.º, alínea 5), 64.º e 65.º da Lei n.º 13/2021 

— Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança, 

os seguintes cinco agentes são promovidos ao posto de bom-

beiro de primeira, 1.º escalão, da classe de agentes:

1. Bombeiro n.º 418011 Leong Teng Hei

2. Bombeiro n.º 482921 Hoi Kam Long

3. Bombeiro n.º 415021 Kuok Iok Kuai

4. Bombeiro n.º 416021 Tai Wa Fai

5. Bombeiro n.º 419021 Cheung Chin Fung

As promoções acima mencionadas e o vencimento e a anti-

guidade correspondentes aos novos postos entram em vigor no 

dia 15 de Setembro de 2021.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 132/2021, 

de 5 de Novembro de 2021:

Kou Kam Hei, subchefe n.º 408911, do Corpo de Bombeiros 

— passa à situação de «adido ao quadro» para a situação de 

«no quadro», nos termos da alínea 1) do artigo 42.º e do arti-

go 43.º da Lei n.º 13/2021 — Estatuto dos agentes das Forças 

e Serviços de Segurança, a partir de 18 de Outubro de 2021.

–––––––

Corpo de Bombeiros, aos 11 de Novembro de 2021. — O Co-

mandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 

de 29 de Outubro de 2021:

Chui Chin Man, subchefe, 4.º escalão — renovada a sua requi-

sição nestas Forças de Segurança de Macau, por mais um 

ano, nos termos dos artigos 29.º da Lei n.º 7/2006 e 34.º do 

ETAPM, vigente, a partir de 1 de Novembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 3 de Novembro de 2021. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.
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4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

450

400

170

130

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

455

430

12/2010

12/2015

260

260

4/2017 2/2021 14/2009

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 30 de Setembro de 2021:

O seguinte pessoal em contrato administrativo de provimento 

de longa duração, destes Serviços — alterado para regime 

de contrato administrativo de provimento sem termo, nos 

termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime 

das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», 

alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º e 6.º, 

n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos»:

Lei Im Kei e Wong Choi I, como técnicas principais, 1.º es-

calão, índice 450, a partir de 28 de Agosto de 2021 e de 31 de 

Agosto de 2021, respectivamente;

Cheong Ieng Ieng, como técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, ín-

dice 400, a partir de 31 de Agosto de 2021;

Lou Kam Mun, como operário qualificado, 3.º escalão, índi-

ce 170, a partir de 31 de Agosto de 2021;

Ku Wai Wan e Wong Kuai Ngo, como auxiliares, 3.º escalão, 

índice 130, a partir de 31 de Agosto de 2021.

O seguinte pessoal em contrato administrativo de provimento, 

destes Serviços — alterado para regime de contrato admi-

nistrativo de provimento de longa duração, pelo período de 

três anos, nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 

«Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Pú-

blicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º 

e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 

de Trabalho nos Serviços Públicos»:

Ao Ieong Sok Kuan, Ho U Kei, Lai Cheok Leng, Ng U Teng 

e Wong Ka Wai, como técnicos superiores de 2.ª classe, 2.º es-

calão, índice 455, a partir de 25 de Agosto de 2021;

Tong Weng Ian, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º esca-

lão, índice 430, a partir de 25 de Agosto de 2021.

O seguinte pessoal em contrato administrativo de provimento, 

destes Serviços — alterado para regime de contrato admi-

nistrativo de provimento de longa duração, pelo período de 

três anos, nos termos do mapa VI anexo à Lei n.º 12/2010 

«Regime das Carreiras dos Docentes e Auxiliares de En-

sino das Escolas Oficiais do Ensino Não Superior», e dos 

artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 «Regime 

do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos»:

Lam Lai Fong, Leong Hong Tat, Leong Mei Leng e Wong 

Pui Leng, como auxiliares de ensino, 1.º escalão, índice 260, a 

partir de 25 de Agosto de 2021;

Ng Chi Tou, como auxiliar de ensino, 1.º escalão, índice 260, 

a partir de 27 de Agosto de 2021.

Por despacho da subdirectora destes Serviços, de 22 de 

Outubro de 2021:

Ho Lei Lei, candidata classificada no 2.º lugar, no concurso 

de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, a que se refere a 
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a

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

455

420

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

23/2017 21/2021 14/2016

485

 

–––––––

 

lista classificativa final inserta no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 27/2020, II Série, de 1 

de Julho — nomeada, provisoriamente, técnica de 1.ª classe, 

1.º escalão, área de gestão, do quadro do pessoal destes Ser-

viços, nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 

«Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Pú-

blicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 20.º, n.º 1, 

alínea a), 22.º, n.os 1 e 2, do «Estatuto dos Trabalhadores da 

Administração Pública de Macau», vigente.

Por despachos do chefe do Departamento de Administra-

ção destes Serviços, de 25 de Outubro de 2021:

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por averba-

mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 

provimento para as carreiras, categorias, escalões, índices e 

datas a cada uma indicados, para exercerem funções nestes 

Serviços, nos termos dos artigos 13.º e do mapa 2 do anexo 

I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalha-

dores dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 

e 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos»:

Tong Weng Ian, para técnica superior de 2.ª classe, 2.º esca-

lão, índice 455, a partir de 27 de Agosto de 2021;

Cheong Ieng Ieng, para técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, índi-

ce 420, a partir de 22 de Outubro de 2021.

Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 28 de 

Outubro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-

mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de pro-

vimento para as carreiras, categorias, escalões e índices a cada 

um indicados, para exercerem funções nestes Serviços, nos 

termos dos artigos 14.º e 15.º e do mapa 2 do anexo I da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Ser-

viços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 4.º da 

Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos» e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, Selecção e Formação para efeitos de Acesso 

dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», alterado pelos Re-

gulamentos Administrativos n.os 23/2017 e 21/2021, a partir da 

data da publicação do presente extracto de despacho:

Ao Ieong Sok Kuan, Ng U Teng, Tong Weng Ian e Wong Ka 

Wai, para técnicos superiores de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lei Lan Fei Borges, 

auxiliar, 8.º escalão, em regime de contrato administrativo de 

provimento sem termo, nestes Serviços, cessou as suas funções, 

por ter atingido o limite máximo de idade para o exercício de 

funções públicas, nos termos do artigo 44.º do «Estatuto dos 

Trabalhadores da Administração Pública de Macau», vigente, 

a partir de 5 de Novembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 10 de Novembro de 2021. — O Director dos 

Serviços, substituto, Kong Chi Meng, subdirector.
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12/2015

Marco André de Sousa Macedo Gomes

12/2015

12/2015 14/2009

525

470

365

315

240

12/2010

555 57/99/M

a

12/2015 14/2009

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 1 de Novembro de 2021:

Chang Ka Man e Marco André de Sousa Macedo Gomes — 

renovados os contratos administrativos de provimento, pelo 

período de dois anos, como técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, 

e técnico superior principal, 2.º escalão, neste Instituto, nos 

termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 17 

de Dezembro de 2021 e 1 de Janeiro de 2022, respectiva-

mente.

Ng Keng Cheong — renovado o contrato administrativo de 

provimento, pelo período de um ano, como técnico superior 

de 2.ª classe, 1.º escalão, neste Instituto, nos termos dos ar-

tigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de De-

zembro de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-

mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 

provimento progredindo para escalão imediato, neste Ins-

tituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 13.º da 

Lei n.º 14/2009, a partir de 12 de Novembro de 2021:

Chong Siu Pang, para técnico especialista, 2.º escalão, índice 

525;

Chan Ching Wan, Cheong Veng Va, Choi Kei Kei, Sou 

Lok Man, Lam Iok, Pun Sok Ieng, Fong Pan, Pui Sin Mei, 

Cheong Fei Chi, Mok Keng Lon, Lou Chi Kit, Yung Lai Jing, 

U Chi Wai, Wong Kam Seng, Leong Cheng I, Chan Kit Hong, 

Cheong Kam Pui, Leong Wai Lam, Cheang Ka Ioi, Lei Un 

Teng, Chan Chi Wai e Iong Ka Lon, para técnicos principais, 2.º 

escalão, índice 470;

U Choi Ha, Wong Kin Man, Ieong Nga Teng, Chio Ka Lon, 

Ho Meng Chu, Lam Sio Ieng, Choi Kuai Lin e Chan Wai 

Cheng para adjuntos-técnicos principais, 2.º escalão, índice 

365;

Wong Kin Hou, para fotógrafo e operador de meios audio-

visuais especialista, 2.º escalão, índice 315;

Fan Ion Long, Wu Ka Wai, Lau Pui Sai, Chan Hang Si e 

Chong Hio Man, para assistentes técnicos administrativos de 1.ª 

classe, 2.º escalão, índice 240.

Por despachos da signatária, de 5 de Novembro de 2021:

He Junni — alterada, por averbamento, a cláusula 5.ª, n.º 1, 

do seu contrato individual de trabalho progredindo para 

docente do ensino secundário de nível 2, 6.º escalão, índice 

555, do Conservatório de Macau deste Instituto, nos termos 

do artigo 7.º, n.os 1, 2 e 6, da Lei n.º 12/2010, e com efeitos re-

troactivos a partir de 23 de Setembro de 2021, ao abrigo do 

artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado pelo Decreto-

-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro. 

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-

mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 

provimento progredindo para escalão imediato, neste Ins-

tituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 13.º da 

Lei n.º 14/2009, a partir das datas indicadas:
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A partir de 14 de Novembro de 2021:

Chan Chi Lam, para técnica especialista, 3.º escalão, índice 

545;

Chan Kuok Man, Sio Keng On e Van Kit Leng, para adjun-

tos-técnicos especialistas, 3.º escalão, índice 430.

A partir de 21 de Novembro de 2021:

Lao Sok Man, Lei Ka I, Lo Sio Wai, U Soi Keng e Wong U 

Man, para adjuntas-técnicas especialista, 3.º escalão, índice 

430.

A partir de 28 de Novembro de 2021:

Hao Kun Fong, para adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, 

índice 430.

–––––––

Instituto Cultural, aos 11 de Novembro de 2021. — A Presi-

dente do Instituto, Mok Ian Ian.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 26 de Outubro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-

mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 

provimento sem termo, para o exercício de funções neste 

Instituto, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alte-

rada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, 

alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir das datas abaixo indica-

das:

Cheok Sio Long, progride para operário qualificado, 8.º es-

calão, índice 260, a partir de 28 de Outubro de 2021;

Cheong Chak Wai e Ng Chi Long, progridem para técnicos 

principais, 2.º escalão, índice 470, a partir de 29 de Outubro de 

2021;

Huang Qiqi, progride para adjunta-técnica principal, 2.º es-

calão, índice 365, a partir de 29 de Outubro de 2021;

Chan Veng Ian, progride para técnica principal, 2.º escalão, 

índice 470, a partir de 4 de Novembro de 2021.

Por despachos do signatário, de 28 de Outubro de 2021:

Wan Chon Man — renovado o contrato administrativo de pro-

vimento, pelo período de dois anos, como técnico superior de 

2.a classe, 1.º escalão, neste Instituto, nos termos dos artigos 

4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 

a partir de 10 de Novembro de 2021.

Por despachos do signatário, de 10 de Novembro de 2021:

Elvino Marques Jacinto, técnico superior de 2.ª classe — no-

meado, definitivamente, técnico superior de 1.ª classe, 1.º es-

calão, da carreira de técnico superior do quadro do pessoal 
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deste Instituto, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), 2 e 

4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 

conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, em 

vigor, a partir da data da publicação.

Chan Veng Ian — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento sem termo 

ascende a técnica especialista, 1.º escalão, índice 505, neste 

Ins tituto, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2 e 4, 

da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 

e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 

da data da publicação.

Chung Chi Yeung — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo ascen-

de a adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, índice 

450, neste Ins tituto, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 

1), 2 e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 

2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 

partir da data da publicação.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 11 de Novembro de 2021. — O 

Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despacho do director dos Serviços, de 22 de Julho de 

2021:

Hon Fai — contratado por contrato administrativo de provi-

mento, pelo período de um ano, como inspector sanitário de 

2.ª classe (formação específica), índice 260, nos termos dos 

artigos 6.º, n.os 1, alínea 1), 3, do Regulamento Administrati-

vo n.º 21/2021, 8.º, n.º 2, alínea c), do Decreto-Lei n.º 81/99/M, 

37.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 

alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 6.º, 

n.º 3, alínea 1), mapa 1 do anexo à Lei n.º 8/2010, 3.º, n.º 2, da 

Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 13 

de Setembro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 12 de Agosto 

de 2021:

Lao Iek Hong e Chio Im Fan — contratados por contratos 

administrativos de provimento de longa duração, pelo pe-

ríodo de três anos, como adjuntos-técnicos de 2.ª classe, 1.º 

escalão, por um período experimental de seis meses, nos 

termos dos artigos 3.º, n.º 2, 5.º, n.º 1, e 6.º, n.º 2, alínea 1), 

da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 6 

de Setembro de 2021.

Wong Ka Ian e Ieong Fong Ieng — contratados por contratos 

administrativos de provimento sem termo, por um período 

experimental de seis meses, como adjuntos-técnicos de 2.ª 

classe, 1.º escalão, nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, 5.º, n.º 1, e 6.º, 

n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 

partir de 6 de Setembro de 2021.



16468    46   2021  11  17 

2 / 2 0 21

12/2015

2 / 2 0 21

12/2015

A L-

0539 1-C

C

1-C C

 $386.00

Hoi Seng Medical Centre 

I I A L-0540

94 L

117 CC

 $431.00

M-2731

 $306.00

B elon g D ent a l 

Clinic (The Bayview) AL-0541

716 A

394

I

 $431.00

394 608

Por despachos do director dos Serviços, de 3 de Setembro 

de 2021:

Che Kai Ip e Chan Ka Chon — contratados por contratos 

administrativos de provimento sem termo, por um período 

experimental de seis meses, como técnicos superiores de 2.ª 

classe, 1.º escalão, nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, 5.º, n.º 1, 

e 6.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 

n.º 2/2021, a partir de 5 de Outubro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 14 de Setem-

bro de 2021:

Lok Ut Wa e Tou Weng Fong — contratados por contratos 

administrativos de provimento sem termo, por um período 

experimental de seis meses, como adjuntos-técnicos de 2.ª 

classe, 1.º escalão, nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, 5.º, n.º 1, 

e 6.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 

n.º 2/2021, a partir de 18 de Outubro de 2021.

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 29 de Outubro de 2021:

Concedido o alvará para o funcionamento da Clínica de Medici-

na Tradicional Chinesa Genuíno (Guia), situada na Rua da 

Colina, n.º 1-C, Kai Van, r/c C, Macau, alvará n.º AL-0539, 

cuja titularidade pertence a Genuíno Limitada, com sede na 

Rua da Colina, n.º 1-C, Kai Van, r/c C, Macau.

(Custo desta publicação $ 386,00)

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico 

Hoi Seng II, com designação em língua inglesa de Hoi Seng 

Medical Centre II, situado na Rua dos Hortelãos, n.º 94, Sun 

Star Plaza, r/c L, Macau, alvará n.º AL-0540, cuja titulari-

dade pertence a Hoi Seng Medical Sociedade Unipessoal 

Lda., com sede na Ave. 1 de Maio, n.º 117, Edf. Jardim Kong 

Fok On, r/c CC, Macau.

(Custo desta publicação $ 431,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 3 de Novembro de 2021:

Fan Ka Man — concedida autorização para o exercício privado 

da profissão de médico, licença n.º M-2731.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Concedido o alvará para o funcionamento da Clínica Dentária 

Belong (The Bayview), com designação em língua inglesa de 

Belong Dental Clinic (The Bayview), situada na Avenida 1 

de Maio, n.º 716, The Bayview r/c A, Macau, alvará n.º AL-0541, 

cuja titularidade pertence a Companhia de Stone Lion Cheong’s, 

Limitada, com sede na Rua 1 de Maio, n.º 394, La Cite r/c I, 

Macau.

(Custo desta publicação $ 431,00)

Por despacho do director dos Serviços, de 5 de Novembro 

de 2021:

Autorizada a emissão do alvará n.º 394 da Farmácia «Weng 

Chon (Kam Long)», com o local de funcionamento na Rua 

de Luís Gonzaga Gomes, n.º 608, Hotel Golden Dragon, r/c, 
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(Zona A), Macau, à Companhia de Tecnologia Médica Heng 

Chun Lda., com sede na Rua de Xiamen, n.º 11, Jardim San 

On, r/c, «X», Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 11 de Novembro de 2021. — O Director 

dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

 Por despachos do presidente do Instituto de Acção So-

cial, de 9 de Setembro de 2021: 

U Cheong Kat, assistente técnico administrativo especialista, 

1.º escalão, de nomeação definitiva, deste Instituto — exo-

nerado, a seu pedido, do referido cargo, a partir de 26 de 

Outubro de 2021. 

Ho I Sun — rescindido, a seu pedido, o contrato administrativo 

de provimento como adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º esca-

lão, neste Instituto, a partir de 26 de Outubro de 2021. 

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 27 de Outubro de 2021: 

Hoi Va Pou — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de dois anos, como vice-presidente do Instituto de Acção 

Social, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 (Dispo-

sições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção 

e Chefia) e do artigo 8.º do Regulamento Administrativo 

n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 

pessoal de direcção e chefia), por possuir capacidade de 

gestão e experiência profissional adequadas para o exercício 

das suas funções, a partir de 1 de Janeiro de 2022. 

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 5 de Novembro de 2021: 

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterados os seus con-

tratos administrativos de provimento de longa duração para 

contrato administrativo de provimento sem termo, para as 

categorias, escalões e datas a cada uma indicados, nos ter-

mos da alínea 2) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, em 

vigor: 

— Pang Si Man, como técnica superior de 1.ª classe, 1.º esca-

lão, a partir de 20 de Setembro de 2021; 

— Sou Pui Ha, Cheang Ka Lei, Leong Weng Nong de Cam-

pos Duarte, Lai Hio Lam, Joana de Oliveira e Lam Kun Ip, 

como técnicas principais, 1.º escalão, a partir de 20 de Setem-

bro e de 10 de Outubro de 2021, para as primeiras e as restan-

tes, respectivamente; 

— Chao Cheng Fan, como técnica superior principal, 1.º es-

calão, a partir de 4 de Outubro de 2021. 

–––––––

Instituto de Acção Social, aos 11 de Novembro de 2021. — O 

Presidente do Instituto, Hon Wai. 
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FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extracto de deliberação

Por deliberação do Conselho de Administração do Fundo 

de Segurança Social, de 5 de Agosto de 2021:

Lei Chi Hou — contratado em regime de contrato adminis-

trativo de provimento de longa duração, pelo período de 

três anos, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 

índice 430, neste FSS, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da Lei 

n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com os 

artigos 3.º, n.º 2, 4.º e 5.º, n.º 3, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 3 de Novembro de 2021. 

–––––––

Fundo de Segurança Social, aos 3 de Novembro de 2021. — 

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho da presidente do Instituto, de 24 de Agosto 

de 2021:

Lei Chi Hou, técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, con-

tratado por contrato administrativo de provimento, deste 

Instituto — rescindido, a seu pedido, o respectivo contrato, 

a partir de 3 de Novembro de 2021.

Por despachos da presidente do Instituto, de 26 de Outu-

bro de 2021:

Ma Sao Leng, Lei Hoi Ieng, Ho Wai Keong, Ng Chi Kong, 

Leong Wai Leng e Choi Sao Wai, adjuntos-técnicos especia-

listas, 2.º escalão, contratados por contratos  administrativos 

de provimento, deste Instituto — alterada, por averbamento, 

a cláusula 3.ª dos seus contratos progredindo para adjuntos-

-técnicos especialistas, 3.º escalão, nos termos do artigo 13.º, 

n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, a partir de 

14 de Novembro de 2021.

Chan Wai Keong, operário qualificado, 5.º escalão, contratado 

por contrato administrativo de provimento, deste Instituto 

— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 

progredindo para operário qualificado, 6.º escalão, nos ter-

mos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, 

em vigor, a partir de 16 de Novembro de 2021.

Wong Lam Lilia, técnica principal, 1.º escalão, contratada por 

contrato administrativo de provimento, deste Instituto — al-

terada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato pro-

gredindo para técnica principal, 2.º escalão, nos termos do 

artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, 

a partir de 20 de Novembro de 2021.

Lei Ka Wa, adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, contratado 

por contrato administrativo de provimento, deste Instituto — 

alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato pro-
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gredindo para adjunto-técnico especialista, 2.º escalão, nos 

termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 

em vigor, a partir de 20 de Novembro de 2021.

Cheong Ngai Kit, adjunto-técnico principal, 1.º escalão, contratado 

por contrato administrativo de provimento, deste Instituto 

— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 

progredindo para adjunto-técnico principal, 2.º escalão, nos 

termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 

em vigor, a partir de 20 de Novembro de 2021.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 8 de Novembro 

de 2021. — A Vice-Presidente do Instituto, substituta, Diamantina 
Luíza do Rosário Sá Coimbra.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 29 de Junho de 2021:

Ieong Weng Ian — provida em regime de contrato administra-

tivo de provimento, pelo período de um ano, como adjunto-

-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, nestes Serviços, 

nos termos dos artigos 4.º, 5.º, n.º 3, alínea 2), e 6.º, n.º 1, da 

Lei n.º 12/2015, a partir de 9 de Novembro de 2021.

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental, de 30 de Setembro de 2021:

Hong Sio Ian, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 

430, em regime de contrato administrativo de provimento 

sem termo (período experimental) — autorizado a conti-

nuar a exercer funções nestes Serviços, em regime de con-

trato administrativo de provimento sem termo, nos termos 

do n.º 1 do artigo 4.º e da alínea 2) do n.º 2 do artigo 6.º da 

Lei n.º 12/2015, a partir de 7 de Dezembro de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 19 de Outubro de 2021:

Leung Yuen Fun — renovada a comissão de serviço, pelo 

período de um ano, como chefe da Divisão de Avaliação e 

Monitorização Ambiental destes Serviços, nos termos dos 

artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Admi-

nistrativo n.º 26/2009, por possuir experiência e capacidade 

profissional adequadas para o exercício das suas funções, a 

partir de 3 de Dezembro de 2021.

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental, de 9 de Novembro de 2021:

Vong Io On — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento com referência à ca-

tegoria de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, 

índice 450, nestes Serviços, nos termos da alínea 1) do n.º 1, 

n.º 2 e n.º 4 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alteradas pela 

Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e do n.º 1 do artigo 5.º do 
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Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugado com o 

n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da pu-

blicação deste despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Chan Ka Hei e U Kuong Loi — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 

com referência à categoria de adjunto-técnico especialista, 1.º 

escalão, índice 400, nestes Serviços, nos termos da alínea 2) 

do n.º 1, n.º 2 e n.º 4 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alteradas 

pela Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e do n.º 1 do artigo 

5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugado 

com o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da 

publicação deste despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos adminis-

trativos de provimento, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 

2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alteradas pela Lei n.º 4/2017 e pela 

Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 

a partir das datas a cada um indicadas:

Ho Kit Man, com referência à categoria de técnico superior 

assessor, 2.º escalão, índice 625, a partir de 12 de Novembro de 

2021;

Chan Pui I, Chan Man Teng, Cheong In, Fong Kuok Wai e 

Wu Ka Cheng, com referência à categoria de adjunto-técnico 

principal, 2.º escalão, índice 365, a partir de 12 de Novembro 

de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 10 de 

Novembro de 2021. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Extracto de despacho

Por despacho do director dos Serviços, de 14 de Setembro 

de 2021:

Ho Chi San — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-

trativo de provimento de longa duração como assistente 

técnica administrativa principal, 1.º escalão, nestes Serviços, 

a partir de 15 de Novembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 27 de 

Outubro de 2021. — O Director dos Serviços, Lam Hin San.
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INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Declaração

Extracto

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes 

transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2021):

  

2/2018

/

13.ª alteração orçamental do ano económico de 2021

Classificação

Designação

/

Reforços/

/Inscrições
Anulações

 Orgân. Func. Económica

70400100

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

6-01-0 31-01-02-00-00

Prémios de antiguidade

$ 5,000.00

6-01-0 31-02-99-00-00

Outros  Outras remunerações, subsídios, 

abonos e prémios

$ 5,000.00

6-01-0 32-01-04-00-00

Material de consumo de consumíveis de 

secretaria

$ 110,000.00

6-01-0 32-01-06-00-00

Vestuário

$ 90,000.00

6-01-0 32-01-08-00-00

Materiais promocionais e ofertas

$ 160,000.00

6-01-0 32-01-10-00-00

Dádivas

$ 24,000.00

6-01-0 32-02-01-01-00

Instalações e equipamentos

$ 1,230,000.00

6-01-0 32-02-05-00-00

Condomínio e segurança

$ 139,000.00

6-01-0 32-02-06-00-00

Comunicações, serviço postal e correio 

expresso 

$ 240,000.00

6-01-0 32-02-08-01-00

Bens imóveis

$ 40,000.00

6-01-0 32-02-09-01-00

Passagens para missão oficial

$ 190,000.00

6-01-0 32-02-09-99-00

Outras  Encargos de transportes

$ 160,000.00

6-01-0 32-02-11-01-00

Encargos com anúncios

$ 36,000.00

6-01-0 32-02-11-02-00

Actividades de propaganda

$ 180,000.00
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Classificação

Designação

/

Reforços/

/Inscrições
Anulações

 Orgân. Func. Económica

6-01-0 32-02-15-00-00

Trabalhos pontuais

$ 50,000.00

6-01-0 32-02-16-00-00

Actividades culturais e recreativas

$ 70,000.00

6-01-0 32-02-18-00-00

Visitas e actividades de intercâmbio em 

missão oficial de serviços

$ 100,000.00

6-01-0 32-02-19-00-00

Estudos e consultadoria

$ 954,000.00

6-01-0 32-02-20-02-00

Bens móveis e imóveis

$ 180,000.00

6-01-0 32-02-99-00-00

Outras  Aquisição de serviços

$ 80,000.00

6-01-0 32-05-01-99-00

Outras  Restituições

$ 5,500,000.00

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

Dotação provisional

$ 1,467,000.00

Total   

$ 5,505,000.00 $ 5,505,000.00

Referente à autorização:

21/10/2021

Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 21/10/2021

–––––––

Instituto de Habitação, aos 10 de Novembro de 2021. — O 

Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.



N.º 46 — 17-11-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16477

GABINETE DO PROCURADOR

Aviso

Aviso do concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais comum

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Procu-

rador, de 11 de Novembro de 2021, e nos termos do Regula-

mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 

formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 

públicos» e da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-

lhadores dos serviços públicos», se encontra aberto o concurso 

de avaliação de competências profissionais ou funcionais, co-

mum, externo, do regime de gestão uniformizada, para o pre-

enchimento de um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 

1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de engenharia 

electromecânica, do quadro do pessoal do Gabinete do Pro-

curador, e dos que vierem a verificar-se neste Gabinete até ao 

termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-

nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-

formizada e consiste na avaliação das competências específicas 

necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 

de engenharia electromecânica.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 

concursos da função pública, para o preenchimento do lugar 

vago e dos que venham a vagar neste Gabinete, na mesma car-

reira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 

científico-técnica na área de engenharia electromecânica, ten-

do em vista a fundamentação de tomada de decisões; participa-

ção em reuniões para análise de projectos ou programas; parti-

cipação na concepção, redacção e implementação de projectos; 

proceder à adaptação de métodos e processos científico-técni-

cos; propostas de soluções com base em estudos e tratamento 

de dados; exercício de funções consultivas; supervisão ou co-

ordenação de outros trabalhadores; análise, estudo e avaliação 

dos empreendimentos ou manutenção e reparação em apreço e 

 

14/2016

14/2009

1. 

2. 

3. 

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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4. 

14/2009

430

5. 

14/2016

6. 

6.1 

6.2 4/2021

6.2.1 

683

ainda apresentação dos relatórios atinentes; acompanhamento 

do processo de concurso público, bem como a execução de ges-

tão, controle e fiscalização, reparação e manutenção de instala-

ções e equipamentos electromecânicas.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 

de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 

Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos», e usufrui dos direitos e regalias previstos no 

regime geral da Função Pública.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 

a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-

ciatura, de especialização em engenharia electromecânica, en-

genharia electrotécnica, engenharia mecânica ou afins, satisfa-

çam os demais requisitos gerais para o desempenho de funções 

públicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: 

ser residente permanente da Região Administrativa Especial 

de Macau; maioridade; capacidade profissional, aptidão física e 

mental, até ao termo do prazo da apresentação de candidatura 

(até ao dia 29 de Novembro de 2021) e se encontrem nas situ-

ações indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Admi-

nistrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 

efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos».

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 

dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-

ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (18 de Novembro a 29 de Novembro 

de 2021);

6.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte 

papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de 

requerimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 

de Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por 

Despacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 

acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 

de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura em trezentas 

patacas.

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-

didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-

trem em situação de carência económica devidamente compro-

vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 

de carência económica é efectuada no momento de apresenta-

ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 

do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-

ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

6.2.1 Em suporte papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 

de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 

candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 

por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 

de procuração, dentro do prazo de apresentação de candida-

turas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre 

as 9,00 e as 13,00 e entre as 14,30 e as 17,45 horas; e sexta-feira 
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VISA Master Card

e

MPAY

6.2.2 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

7. 

7.1 

a

b

c 4/2021

1/2015

7.2 14/2016

7.3 7.1

entre as 9,00 e as 13,00 e entre as 14,30 e as 17,30 horas), no 

Edifício do Ministério Público, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 

Rodrigues, n.º 683, Macau (entrada pela porta lateral). O pa-

gamento da taxa de candidatura deve ser efectuado no mesmo 

momento (Formas de pagamento: em numerário ou através das 

máquinas e aparelhos da «GovPay», nomeadamente por VISA, 

Master Card, UnionPay, UnionPay Quick Pass, UnionPay 

App, Pagamento por Mobile Banking do Banco da China, Tai 

Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat 

Pay e Alipay ou Mpay).

6.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-

ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 

ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electró-

nico para a apresentação de candidaturas ao regime de gestão 

uniformizada, disponibilizado através da plataforma electróni-

ca uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através 

da página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da 

aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos 

da RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candida-

turas. O pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no 

mesmo momento (através da plataforma de pagamento online 

da «GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início 

a partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a 

sua apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia 

do prazo ou até às 17,30 horas, quando este calhe numa sexta-

-feira.

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 

na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 

ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 

por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 

n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 

acompanhada de cópias dos documentos comprovativos de 

habilitação académica, experiência profissional, formação pro-

fissional complementar e habilitação profissional, designada-

mente referida na Lei n.º 1/2015 (Regime de qualificações nos 

domínios da construção urbana e do urbanismo).

7.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 

Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-

ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 

numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 

artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-

lhadores dos serviços públicos».

7.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-

pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-

ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1, e o registo biográfico 
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8. 

8.1 

a
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c

8.2 

8.3 

8.4 

9. 

/

ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-

mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 

individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 

candidatura.

7.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 e dos documentos referidos no 

ponto 7.2 podem ser simples ou autenticadas.

7.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-

ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 

ou os documentos referidos no ponto 7.2 quando solicitados, 

o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 

indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 

final de candidatos.

7.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

7.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

7.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 

simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 7.1 e no ponto 7.2, deve entregar os originais 

ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do 

prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução 

do processo de provimento.

8. Métodos de selecção

8.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-

rio;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

8.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-

tomaticamente excluído.

8.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-

mentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entre-

vista de selecção.

8.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-

mentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à en-

trevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 

nos primeiros cinquenta lugares, por ordem decrescente de 

classificação. No caso de haver mais do que um candidato com 

a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 

passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igual-

dade de classificação.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 

e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 

para o exercício de determinada função;
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Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 

dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 

candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 

para o desempenho de uma determinada função, ponderando 

a habilitação académica, os documentos comprovativos de 

habilitação profissional reconhecida por instituições ou organi-

zações legais da Região Administrativa Especial de Macau, a 

qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 

e a formação profissional complementar.

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-

natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-

rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 

para a entrevista de selecção.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Prova de conhecimentos = 40%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 20%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação os candidatos serão or-

denados de acordo com as condições de preferência previstas nos 

n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos».

13. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-

cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 

realização das provas dos métodos de selecção são afixados no 

Edifício do Ministério Público, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 

Rodrigues, n.º 683, Macau, e colocados na página electrónica 

dos concursos da função pública, em http://concurso-uni.safp.

gov.mo/, bem como na página electrónica do Ministério Públi-

co, em http://www.mp.gov.mo/. 

14. Programa das provas

14.1 «Lei Básica da Região Administrativa Especial de 

Macau da República Popular da China»;

14.2 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M;

14.3 Decreto-Lei n.º 87/89/M — Estatuto dos Trabalhadores 

da Administração Pública de Macau;

14.4 Regulamento Administrativo n.º 13/1999 — Organiza-

ção e funcionamento do Gabinete do Procurador;
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14.5 Decreto-Lei n.º 122/84/M — Regime das despesas com 

obras e aquisição de bens e serviços;

14.6 Decreto-Lei n.º 63/85/M — regula o processo de aquisi-

ção de bens e serviços;

14.7 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Regime jurídico do contrato 

de empreitadas de obras públicas;

14.8 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 

Construção Urbana;

14.9 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Regulamento de Segurança 

contra Incêndios;

14.10 Regulamento Administrativo n.º 26/2004 — Regula-

mento de Segurança de Subestações e Postos de Transforma-

ção e Seccionamento;

14.11 Regulamento Administrativo n.º 35/2011 — Procedi-

mento para a emissão de licença de exploração de instalações 

eléctricas;

14.12 Regulamento de segurança e instalação das interliga-

ções de energia solar fotovoltaica, aprovado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 20/2014;

14.13 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domínios 

da construção urbana e do urbanismo;

14.14 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-

mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-

ção urbana e do urbanismo;

14.15 Lei n.º 14/2021 — Regime jurídico da construção urba-

na;

14.16 Lei n.º 15/2021 — Regime jurídico da segurança contra 

incêndios em edifícios e recintos;

14.17 Instruções para Apreciação, Aprovação, Vistoria e 

Operação dos Equipamentos de Elevadores, implementadas no 

1.º trimestre de 2013 e emitidas pela Direcção dos Serviços de 

Solos, Obras Públicas e Transportes;

14.18 Especificação Técnica, publicada pela Companhia de 

Electricidade de Macau, S.A. em Janeiro de 2019, incluem: 

Caixas de Coluna (v1.2, n.º do documento: NCEM 1.62.002); 

Quadro de Colunas (v1.2, n.º do documento: NCEM 1.62.003); 

Condições Técnicas Gerais para Alimentação em Baixa Ten-

são das Instalações Eléctricas de Edifícios (v1.2, n.º do docu-

mento: NCEM C14-100); Portinhola (v1.2, n.º do documento: 

NCEM C62-040); Caixa para Transformador de Intensidade 

(v1.2, n.º do documento: NCEM C62-315); Compartimento 

para Transformador de Intensidade (v1.2, n.º do documento: 

NCEM C62-316); Armários de Contagem do Tipo Interior 

(v1.2, n.º do documento: NCEM C62-321); Pranchetas para 

Contagem Individual (v1.2, n.º do documento: NCEM C62-322); 

Armários de Contagem do Tipo Exterior (v1.2, n.º do docu-

mento: NCEM C62-323); Postos de Transformação em Pisos 

Superiores Aditamento ao Code of Practice CEM No. 001 (ou 

seja, Aditamento ao Code of Practice CEM No. 001 v1.2);

14.19 Teoria de trabalho, projecto e conhecimentos de manu-

tenção sobre sistemas de electricidade, de incêndio, elevador, 

de ar condicionado, de gás e de baixa tensão (incluindo os 
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sistemas audiovisual geral, de videovigilância, de controlo de 

acesso e de telefone); 

14.20 Aplicação de conhecimentos básicos de hardware e 

software de computadores.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-

tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 

aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 

qualquer nota ou registo pessoal), não sendo permitido o uso 

de quaisquer outros equipamentos electrónicos para além de 

calculadora.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-

viços públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos».

16. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 

efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 

tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 

Protecção de Dados Pessoais».

17. Composição do júri

Presidente: Wu Kit I, chefe-adjunta do Gabinete.

Vogais efectivos: Cheang Kuai Wun, chefe do Departamento 

de Apoio; e

Ho Hong Ion, técnico superior assessor principal (DSSOPT).

Vogais suplentes: Cheang Koc Leong, técnico superior asses-

sor principal; e

Long Pou Wan, técnico superior assessor (DSSOPT).

Gabinete do Procurador, aos 11 de Novembro de 2021.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 16 502,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Admi-

nistração e Justiça, de 9 de Novembro de 2021, e nos termos 

do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regula-

mento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 (Regime 

das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e da Lei 

n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos), com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, 

se encontra aberto o concurso de avaliação de competências 
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profissionais ou funcionais, especial, externo, do regime de 

gestão uniformizada a realizar pela Direcção dos Serviços de 

Assuntos de Justiça, para efeitos de constituição de reservas de 

recrutamento de pessoal, com vista ao preenchimento de seis 

lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 

carreira de técnico superior, área de informática (desenvolvi-

mento de software), da Direcção dos Serviços de Assuntos de 

Justiça, Direcção dos Serviços de Identificação e Imprensa 

Oficial, e das que vierem a verificar-se nos serviços públicos 

até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de um concurso de avaliação de competências pro-

fissionais ou funcionais, especial, externo, do regime de gestão 

uniformizada e consiste na avaliação das competências espe-

cíficas necessárias ao exercício de funções de técnico superior, 

área de informática (desenvolvimento de software), a fim de 

constituir reservas de recrutamento de pessoal na categoria de 

técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 

superior, área de informática (desenvolvimento de software).

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 

concursos da função pública.

2. Identificação dos lugares vagos dos serviços públicos

2.1 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça — 3 lugares 

vagos a preencher em regime de contrato administrativo de 

provimento;

2.2 Direcção dos Serviços de Identificação — 2 lugares vagos 

no quadro;

2.3 Imprensa Oficial — 1 lugar vago a preencher em regime 

de contrato administrativo de provimento.

3. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.

4. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 

científico-técnica na área de informática (desenvolvimento de 

software), tendo em vista a fundamentação de tomada de de-

cisões; participação em reuniões para análise de projectos ou 

programas; participação na concepção, redacção e implemen-

tação de projectos; proceder à adaptação de métodos e pro-

cessos científico-técnicos; propostas de soluções com base em 

estudos e tratamento de dados; exercício de funções consultivas; 

supervisão ou coordenação de outros trabalhadores. A desta-

car, exercício da actividade de desenvolvimento e manutenção 

de diversos sistemas informáticos, abrangendo a recolha de in-

formação sobre as necessidades dos utilizadores, programação, 

realização de testes e implementação de sistemas, formação e 

apoio técnico aos utilizadores.



N.º 46 — 17-11-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16485

5. 

2/2021

4/2017 14/2009

430

6. 

2/2021

12/2015

7. 

21/2021

14/2016

2/2021 14/2009

14/2009

8. 

8.1 

8.2 4/2021

$300.00

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 

de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 

Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos), com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 2/2021 e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias 

previstos no regime geral da Função Pública.

6. Forma de provimento

Caso a contratação seja feita mediante contrato administra-

tivo de provimento, precedida de seis meses de período expe-

rimental, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 

do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), com as altera-

ções introduzidas pela Lei n.º 2/2021.

7. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 

a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-

ciatura, de especialização em Informática (desenvolvimento 

de software), Engenharia de Computadores, Engenharia In-

formática, Estudos de Computação ou afins e que satisfaçam 

os demais requisitos gerais para o desempenho de funções 

públicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: 

ser residente permanente da Região Administrativa Especial 

de Macau; maioridade; capacidade profissional, aptidão física e 

mental, até ao termo do prazo da apresentação de candidatura 

(até ao dia 29 de Novembro de 2021) e indivíduos previstos no 

n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos), republicado e renumera-

do pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

Podem ainda candidatar-se, em conformidade com o n.º 1 do 

artigo 73.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-

lhadores dos serviços públicos), com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 2/2021, os trabalhadores integrados à data da 

entrada em vigor da Lei n.º 14/2009, na carreira especial de 

técnico de informática, desde que à data da abertura do con-

curso detenham 3 anos de serviço na categoria de especialista 

da carreira geral de técnico na área de informática, com menção 

não inferior a «Satisfaz» na avaliação de desempenho.

8. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

8.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 

dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-

ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (18 de Novembro a 29 de Novembro 

de 2021);

8.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte papel 

ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de reque-

rimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 

Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por Des-

pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 

acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 

de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 

de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-

didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
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trem em situação de carência económica devidamente compro-

vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 

de carência económica é efectuada no momento de apresenta-

ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 

do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-

ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

8.2.1 Em suporte papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 

de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 

candidato, tem de ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 

por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 

de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-

ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 

9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, e sexta-

-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 

horas), no balcão de atendimento da Direcção dos Serviços de 

Assuntos de Justiça, sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 

Administração Pública, r/c, Macau. O pagamento da taxa de 

candidatura deve ser efectuado no mesmo momento (Formas 

de pagamento: em numerário ou através das máquinas e apa-

relhos da «GovPay», nomeadamente por VISA, Master Card, 

UnionPay, UnionPay Quick Pass, UnionPay App, BOC Pay, 

Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBC ePay, UePay, We-

Chat Pay e Alipay).

8.2.2 Em suporte electrónico

O candidato tem de preencher e apresentar a «Ficha de 

Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profis-

sionais ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço 

electrónico para a apresentação de candidaturas ao regime de 

gestão uniformizada, disponibilizado através da plataforma 

electrónica uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito 

através da página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.

mo/ e da aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços 

públicos da RAEM»), dentro do prazo de apresentação de 

candidaturas. O pagamento da taxa requerida efectua-se no 

mesmo momento (podendo ser feito através da plataforma de 

pagamento online da «GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início 

a partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, tendo a sua 

apresentação de ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 

prazo.

9. Documentos a apresentar na candidatura

9.1 Os candidatos têm de entregar os seguintes documentos 

na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 

ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 

por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 

n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 

acompanhada de cópia dos documentos comprovativos.
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9.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 

Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-

ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 

numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 

artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-

lhadores dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

9.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-

pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-

ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 9.1, e o registo biográfico 

ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-

mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 

individuais, tendo tal facto de ser declarado na apresentação 

da candidatura.

9.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 9.1 e dos documentos referidos no 

ponto 9.2 podem ser simples ou autenticadas.

9.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-

ção dos documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do pon-

to 9.1 ou os documentos referidos no ponto 9.2 quando solicita-

dos, o candidato tem de apresentar os documentos em falta no 

prazo indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído 

da lista final de candidatos.

9.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

9.7 No requerimento de candidatura, o candidato deve indicar 

a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

9.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 

simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 9.1 e no ponto 9.2, tem de entregar os originais 

ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do 

prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução 

do processo de provimento.

10. Métodos de selecção

10.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

10.2 O candidato que falte ou desista do método de selecção 

constante da alínea a) ou b) do ponto 10.1 é automaticamente 

excluído.

10.3 Se os candidatos aprovados na prova de conhecimentos 

forem em número inferior a 100, passarão todos à entrevista de 

selecção.

10.4 Se os candidatos aprovados na prova de conhecimentos 

forem em número igual ou superior a 100, passarão à entrevista 

de selecção os candidatos aprovados que se encontrem nos pri-
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meiros 100 lugares, por ordem decrescente de classificação. No 

caso de haver mais do que um candidato com a mesma classifi-

cação posicionado em último lugar, podem passar à entrevista 

de selecção todos os candidatos com igualdade de classificação.

11. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 

e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis aos 

candidatos para o exercício das funções a que se candidatam;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 

dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 

candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação dos candidatos 

para o desempenho das funções a que se candidatam, ponde-

rando a habilitação académica e profissional, a qualificação e 

experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação 

profissional complementar.

12. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-

natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-

rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 

para a entrevista de selecção.

13. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Provas de conhecimentos = 60%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 10%.

14. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 

nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado 

e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

15. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as informações 

sobre o local, data e hora da realização das provas em função 

dos métodos de selecção nas diversas fases, a lista classificativa 

das provas de conhecimentos e a lista classificativa final apro-

vada são afixadas no rés-do-chão do Edifício Administração 

Pública, sito na Rua do Campo, n.º 162, Macau, e colocadas na 

página electrónica dos concursos da função pública, em http://

concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da 

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, em http://www.

dsaj.gov.mo/.
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16. 

16.1 13/2019

16.2 2/2020 24/2020

16.3 React.JS/Vue.JS

HTML 5 CSS 3 JavaScript ES6

16.4 J a v a S p r i n g 

Framework Node.js Python PHP

16.5 C/S C# Java

16.6 D e v O p s C o n t i n u o u s 

Integration CI Continuous Delivery CD

16.7 Oracle Microsoft SQL Server

SQL

16.8 

16.9 Container

16.10 

17. 

2/2021 14/2009

12/2015

21/2021 14/2016

18. 

8/2005

16. Programa das provas

16.1 Lei n.º 13/2019 (Lei da cibersegurança); Regulação de 

padrões de gestão da cibersegurança e Regulação de alerta, 

resposta e comunicação de incidentes da cibersegurança, 

publicadas no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 20, II Série, de 13 de Maio de 2020;

16.2 A Lei n.º 2/2020 (Governação electrónica) e o Regula-

mento Administrativo n.º 24/2020 (Regulamentação da gover-

nação electrónica);

16.3 Conhecimentos profissionais sobre framework front-end 

React.JS/Vue.JS e a concepção, planeamento e desenvolvimento 

do sistema de página electrónica, incluindo HTML 5, CSS 3, 

JavaScript ES6;

16.4 Programação e desenvolvimento de aplicações, incluindo 

Java (abrangendo o uso de framework de desenvolvimento 

Spring Framework), Node.js, Python, PHP;

16.5 Programação e desenvolvimento de aplicações sobre o 

modelo cliente-servidor (C/S), incluindo C#, Java;

16.6 Conhecimentos profissionais sobre desenvolvimento e 

operação (DevOps), integração contínua (Continuous Integra-

tion) (CI), entrega contínua (Continuous Delivery) (CD);

16.7 Conhecimentos profissionais sobre a concepção e desen-

volvimento das bases de dados Oracle e Microsoft SQL Server, 

bem como a Linguagem de Consulta Estruturada (SQL);

16.8 Tecnologia, análise e aplicação de computação em nu-

vem e megadados;

16.9 Conhecimentos profissionais sobre as tecnologias de 

virtualização e de container;

16.10 Conhecimentos profissionais sobre análise de necessi-

dades, concepção e gestão de projectos de desenvolvimento de 

sistemas informáticos.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-

tos a consulta da legislação constante do programa das provas 

referido no presente aviso (na sua versão original, sem qual-

quer apontamento escrito ou anotação), não podendo utilizar o 

computador ou consultar, de qualquer forma (incluindo a utili-

zação de produtos electrónicos), outros livros ou informações 

de referência.

17. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 

Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos) e da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos), com as alterações introdu-

zidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado 

e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

18. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 

efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 

tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 (Lei da 

Protecção de Dados Pessoais).
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19. 

 

 

   

 

   

 

 $16,466.00

112/2021

15/2009 26/2009

2/2020

19. Composição do júri

Presidente: Lau Kuok Tim, chefe da Divisão de Informática 

da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça.

Vogais efectivos: Ng Chon Fong, técnico superior assessor da 

Direcção dos Serviços de Identificação; e

Hoi Chon Hou, técnico superior de 1.ª classe da Imprensa 

Oficial.

Vogais suplentes: Lou I Ha, técnica superior assessora da 

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça; e

Ho Chi Kit, técnico superior assessor da Direcção dos Serviços 

de Identificação.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 10 de 

Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, substituto, Lou Soi Cheong.

(Custo desta publicação $ 16 466,00)

Despacho n.º 112/2021

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do n.º 1 do 

artigo 22.º e do artigo 23.º do Regulamento Administrativo 

n.º 26/2009 e do n.º 3 do Despacho do Secretário para a Admi-

nistração e Justiça n.º 2/2020, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na chefe do Departamento 

de Estudo do Sistema Jurídico e Coordenação Legislativa, 

substituta, Fong Meng Ian, as minhas competências próprias e 

subdelegadas seguintes:

1) Autorizar o gozo de férias, com excepção do pessoal de 

chefia;

2) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-

vos pessoais ou por conveniência de serviço, com excepção do 

pessoal de chefia;

3) Justificar ou injustificar faltas, com excepção do pessoal 

de chefia;

4) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-

dência e expediente que não careça de decisão e que, por natu-

reza, não caiba especialmente ao director dos Serviços.

2. As presentes delegações e subdelegações de competências 

são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-

dência.

3. Dos actos praticados no exercício das delegações e sub-

delegações de competências constantes do presente despacho, 

cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela chefe de de-

partamento, substituta, Fong Meng Ian, no âmbito das presen-

tes delegações e subdelegações de competências, desde o dia 

26 de Outubro de 2021.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 

despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.
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113/2021

15/2009 26/2009

26/2015

2/2020

1

2

3

4

79/2021

 

 $2,164.00

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Administração e Justiça, de 28 de Outubro de 2021).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 11 de 

Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

Despacho n.º 113/2021

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do n.º 1 do artigo 

22.º e do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 

da alínea 2) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administra-

tivo n.º 26/2015 e do n.º 3 do Despacho do Secretário para a 

Administração e Justiça n.º 2/2020, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na subdirectora da Direcção 

dos Serviços de Assuntos de Justiça, Leong Weng In, as mi-

nhas competências próprias e subdelegadas seguintes:

1) Dirigir e coordenar o Departamento de Estudo do Siste-

ma Jurídico e Coordenação Legislativa, o Departamento de 

Divulgação Jurídica e Relações Públicas e o Departamento de 

Apoio Técnico;

2) Exercer, no âmbito das subunidades mencionadas na alí-

nea anterior, os seguintes poderes:

(1) Autorizar o gozo de férias;

(2) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-

vos pessoais ou por conveniência de serviço;

(3) Justificar ou injustificar faltas;

(4) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-

dência e expediente que não careça de decisão e que, por natu-

reza, não caiba especialmente ao director dos Serviços.

2. As presentes delegações e subdelegações de competências 

são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-

dência.

3. Dos actos praticados no exercício das delegações e sub-

delegações de competências constantes do presente despacho, 

cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdirectora, 

Leong Weng In, no âmbito das presentes delegações e subdele-

gações de competências, desde o dia 26 de Outubro de 2021.

5. É revogado o Despacho n.º 79/2021, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 31, II 

Série, de 4 de Agosto de 2021.

6. Sem prejuízo do disposto no n.º 4, o presente despacho 

produz efeitos desde a data da sua publicação.

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Administração e Justiça, de 28 de Outubro de 2021).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 11 de No-

vembro de 2021.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 2 164,00)
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21/2021 14/2016

2/2021 14/2009

12/2015

1. 

2. 

2.1 2

2.2 2

2.3 1

2.4 1

3. 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Ad-

ministração e Justiça, de 9 de Novembro de 2021, e nos termos 

do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regula-

mento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 «Regime 

das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e da Lei 

n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, 

se encontra aberto o concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais, especial, externo, do regime de 

gestão uniformizada a realizar pela Direcção dos Serviços de 

Identificação, para efeitos de constituição de reservas de recru-

tamento, com vista ao preenchimento de seis lugares vagos de 

técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 

superior, área de informática (infraestruturas de redes), da 

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Direcção dos 

Serviços de Identificação, Fundo de Pensões e Imprensa Ofi-

cial, e dos que vierem a verificar-se nos serviços públicos, até 

ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-

nais ou funcionais, especial, externo, do regime de gestão uni-

formizada e consiste na avaliação das competências específicas 

necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 

de informática (infraestruturas de redes), a fim de constituir 

reservas de recrutamento de pessoal na categoria de técnico 

superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico supe-

rior, área de informática (infraestruturas de redes).

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 

concursos da função pública.

2. Identificação dos lugares vagos dos serviços públicos

2.1 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça — 2 luga-

res vagos a preencher em regime de contrato administrativo de 

provimento;

2.2 Direcção dos Serviços de Identificação — 2 lugares vagos 

no quadro;

2.3 Fundo de Pensões — 1 lugar vago a preencher em regime 

de contrato administrativo de provimento;

2.4 Imprensa Oficial — 1 lugar vago a preencher em regime 

de contrato administrativo de provimento.

3. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.
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4. 

5. 

2/2021

4/2017 14/2009

430

6. 

2/2021

12/2015

7. 

21/2021

14/2016

2/2021 14/2009

14/2009

8. 

8.1 

4. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 

científico-técnica na área de informática (infraestruturas de re-

des), tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões; 

participação em reuniões para análise de projectos ou progra-

mas; participação na concepção, redacção e implementação 

de projectos; proceder à adaptação de métodos e processos 

científico-técnicos; propostas de soluções com base em estudos 

e tratamento de dados; exercício de funções consultivas; su-

pervisão ou coordenação de outros trabalhadores. A destacar, 

concepção, gestão e manutenção de sistemas de bases de 

dados, sistemas de redes e sistemas informáticos. 

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice de 

vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 

públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021 e 

pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no 

regime geral da Função Pública.

6. Forma de provimento

Caso a contratação seja feita mediante contrato adminis-

trativo de provimento, é precedida de seis meses de período 

experimental, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Re-

gime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021.

7. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 

a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-

ciatura, de especialização na área de informática (infraestrutu-

ras de redes), Engenharia de Computadores, Engenharia Infor-

mática, Estudos de Computação ou afins, satisfaçam os demais 

requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos 

termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente 

permanente da Região Administrativa Especial de Macau; 

maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental, 

até ao termo do prazo da apresentação de candidatura (até ao 

dia 29 de Novembro de 2021) e se encontrem nas situações in-

dicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

Podem ainda candidatar-se, em conformidade com o n.º 1 do 

artigo 73.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-

lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 2/2021, os trabalhadores da Administração Pública 

integrados à data da entrada em vigor da Lei n.º 14/2009, na 

carreira especial de técnico de informática, desde que à data 

da abertura do concurso detenham 3 anos de serviço na cate-

goria de especialista da carreira geral de técnico na área de 

informática, com menção não inferior a «Satisfaz» na avaliação 

de desempenho.

8. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

8.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 

dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
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8.2 4/2021

$300.00

8.2.1 

804

 VISA Master Card

MPAY

8.2.2 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/ 

9. 

9.1 

 a

ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (18 de Novembro a 29 de Novembro 

de 2021);

8.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-

pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de re-

querimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 

Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por Des-

pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 

acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 

de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 

de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-

didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-

trem em situação de carência económica devidamente compro-

vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 

de carência económica é efectuada no momento de apresenta-

ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 

do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-

ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

8.2.1 Em suporte papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 

de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 

candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 

por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 

de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-

ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 

9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, e sexta-

-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 

horas), na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 

dos Serviços de Identificação, sita na Avenida da Praia Grande, 

n.º 804, Edifício China Plaza, 5.º andar, Macau. O pagamento 

da taxa de candidatura deve ser efectuado no mesmo momento 

(Formas de pagamento: em numerário ou através das máquinas 

e aparelhos da «GovPay», nomeadamente por VISA, Master 

Card, UnionPay, UnionPay Quick Pass, UnionPay App, Paga-

mento por Mobile Banking do Banco da China, Tai Fung Pay; 

ou por cartão Macau Pass e Mpay).

8.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-

ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 

ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electrónico 

para a apresentação de candidaturas ao regime de gestão unifor-

mizada, disponibilizado através da plataforma electrónica uni-

formizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da pági-

na electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do 

telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da RAEM»), 

dentro do prazo de apresentação de candidaturas. O pagamento 

da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo momento (através 

da plataforma de pagamento online da «GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 

partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 

apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 

prazo.

9. Documentos a apresentar na candidatura

9.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 

na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;
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b

c 4/2021

9.2 21/2021

14/2016

9.3 9.1

a b c

9.4 9.1 a b c

9.2

9.5 9.1 a b c

9.2

9.6 

9.7 

9.8 9.1 a b c

9.2

10. 

10.1 

a

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 

ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 

por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 

n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 

acompanhada de cópias dos documentos comprovativos.

9.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 

Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-

ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 

numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 

artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-

crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-

balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

9.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-

pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-

ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 9.1, e o registo biográfico 

ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-

mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 

individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 

candidatura.

9.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 9.1 e dos documentos referidos no 

ponto 9.2 podem ser simples ou autenticadas.

9.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-

ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 9.1 

ou os documentos referidos no ponto 9.2 quando solicitados, 

o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 

indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 

final de candidatos.

9.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

9.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

9.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 

simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 9.1 e no ponto 9.2, deve entregar os originais 

ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do 

prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução 

do processo de provimento.

10. Métodos de selecção

10.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos, de-

senvolvendo-se em duas fases:

1.a fase — Prova escrita, com a duração de três horas, com 

carácter eliminatório;
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2.a fase — Prova prática, com a duração de 45 minutos;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

10.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova 

constante da alínea a) do ponto 10.1 ou do método de selecção 

constante da alínea b) do mesmo ponto é automaticamente ex-

cluído.

10.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conhe-

cimentos forem em número inferior a 100, passarão todos à 

prova prática de conhecimentos.

10.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conhe-

cimentos forem em número igual ou superior a 100, passarão à 

prova prática de conhecimentos os candidatos aprovados que 

se encontrem nos primeiros cem lugares, por ordem decrescen-

te de classificação. No caso de haver mais do que um candidato 

com a mesma classificação posicionado em último lugar, po-

dem passar à prova prática de conhecimentos todos os candi-

datos com igualdade de classificação.

11. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 

e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 

para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 

dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 

candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 

para o desempenho de uma determinada função, ponderando 

a habilitação académica, os documentos comprovativos de 

habilitação profissional reconhecida por instituições ou organi-

zações legais da Região Administrativa Especial de Macau, a 

qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 

e a formação profissional complementar.

12. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-

natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-

rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 

para a prova prática de conhecimentos.

13. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Provas de conhecimentos = 60% (Prova escrita = 60% das 

provas de conhecimentos, Prova prática = 40% das provas de 

conhecimentos);

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 10%.
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16.7 

16.8 

16.9 Container

16.10 

14. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 

nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

15. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as informações 

sobre o local, data e hora da realização das provas em função 

dos métodos de selecção nas diversas fases, a lista classificativa 

da prova escrita de conhecimentos e a lista classificativa final 

aprovada são afixadas na Divisão Administrativa e Financeira 

da Direcção dos Serviços de Identificação, sita na Avenida da 

Praia Grande, n.º 804, Edifício China Plaza, 5.º andar, Macau, 

e colocadas na página electrónica dos concursos da função 

pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na pá-

gina electrónica da Direcção dos Serviços de Identificação, em 

http://www.dsi.gov.mo/.

16. Programa das provas

16.1 Lei n.º 13/2019 «Lei da cibersegurança»; Regulação de 

padrões de gestão da cibersegurança e a Regulação de alerta, 

resposta e comunicação de incidentes da cibersegurança, pu-

blicadas no Boletim Ofical da RAEM n.º 20, II Série, de 13 de 

Maio de 2020;

16.2 Lei n.º 2/2020 «Governação electrónica» e Regulamento 

Administrativo n.º 24/2020 «Regulamentação da governação 

electrónica»;

16.3 Conhecimentos profissionais sobre concepção, confi-

guração, gestão, manutenção e segurança de bases de dados, 

incluindo Oracle Database e Microsoft SQL Server;

16.4 Conhecimentos profissionais sobre concepção, configu-

ração, gestão, manutenção e segurança da estrutura de redes, 

incluindo os equipamentos de rede Cisco, Fortinet, Hillstone e 

Juniper;

16.5 Conhecimentos profissionais sobre concepção, configu-

ração, gestão, manutenção e segurança de sistemas de servidor, 

incluindo Microsoft Windows Server, AIX, Linux, VMWare, 

Microsoft Exchange e Microsoft SharePoint;

16.6 Concepção de sistemas informáticos;

16.7 Construção e gestão de centro de dados;

16.8 Conhecimentos profissionais sobre tecnologia e estrutu-

ra de computação em nuvem (Cloud);

16.9 Conhecimentos profissionais sobre tecnologia de Con-

tainer e tecnologia virtual;

16.10 Elaboração de documentos técnicos de sistemas infor-

máticos.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-

tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 

aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 

qualquer nota ou registo pessoal)  e não permitido usar cal-
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culadora ou consultar outros livros ou material de referência, 

através de qualquer forma (incluindo o uso de produtos elec-

trónicos). 

17. Legislação aplicável 

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 

Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 

de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-

duzidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

18. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 

efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 

tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 

Protecção de Dados Pessoais».

19. Composição do júri

Presidente: Chou Wai Kin, chefe da Divisão de Estudos da 

Exploração da Direcção dos Serviços de Identificação. 

Vogais efectivos: Lei Cheok Fan, chefe da Divisão de Orga-

nização e Informática do Fundo de Pensões; e 

Lam Ioi Tun, técnico superior assessor da Direcção dos Ser-

viços de Assuntos de Justiça.

Vogais suplentes: Choi Tak Seng, técnico superior assessor 

da Imprensa Oficial; e 

Ng Chi Ieong, técnico superior assessor principal da Direc-

ção dos Serviços de Administração e Função Pública.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 11 de Novembro 

de 2021.

A Directora dos Serviços, Wong Pou Ieng.

(Custo desta publicação $ 16 376,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que Fu Soi Cheng e Lao Chin Leng, viúva e 

filha de Lau Chong Seng, que foi primeiro oficial, aposenta-

do, do então Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, 

tendo requerido a pensão de sobrevivência deixada pelo mes-

mo, devem todos os que se julgam com direito à percepção da 

mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões, no prazo de 

trinta dias, a contar da data da publicação do presente édito no 

Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos, 

pois que, não havendo impugnação será resolvida a pretensão 

das requerentes, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 11 de Novembro de 2021.

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda M. C. 
Xavier.

(Custo desta publicação $ 906,00)
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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/176899

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

[730]  Requerente : GELESIS, INC.

  Endereço : 501 Boylston Street, Suite 6102, 

Boston, Massachusetts 02116, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, nomeada-

mente preparações farmacêuticas para a prevenção e o 

tratamento da obesidade; produtos dietéticos para uso 

medicinal, nomeadamente suplementos dietéticos; hi-

drogel para uso médico; preparações e substâncias far-

macêuticas para o tratamento do controlo glicémico, 

da obesidade e da obstipação; preparações farmacêu-

ticas, nomeadamente preparações farmacêuticas para 

uso no tratamento da esteatohepatite não alcoólica, 

doença hepática gordurosa não alcoólica e doença in-

flamatória intestinal; preparações farmacêuticas para 

a saúde intestinal e hepática; preparações farmacêuti-

cas para o tratamento do excesso de peso; preparações 

farmacêuticas para o tratamento da diabetes tipo 2 e 

prédiabetes; suplementos à base de plantas; suplemen-

tos dietéticos; suplementos vitamínicos; suplementos 

probióticos; suplementos nutricionais; suplementos 

para o controlo do peso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176900

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

[730]  Requerente : GELESIS, INC.

  Endereço : 501 Boylston Street, Suite 6102, 

Boston, Massachusetts 02116, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos médicos para uso no 

tratamento do controlo do peso; dispositivos médicos 

para uso no tratamento do controlo glicémico, da obe-

sidade e da obstipação; dispositivos médicos para uso 

no tratamento da esteatohepatite não alcoólica, doen-

ça hepática gordurosa não alcoólica e doença inflama-

tória intestinal; dispositivos médicos para uso no trata-

mento do excesso de peso; dispositivos médicos para a 

saúde intestinal e hepática; dispositivos médicos para 

uso no tratamento da diabetes tipo 2 e pré-diabetes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176901

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

[730]  Requerente : GELESIS, INC.

  Endereço : 501 Boylston Street, Suite 6102, 

Boston, Massachusetts 02116, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, nomeada-

mente preparações farmacêuticas para a prevenção e o 

tratamento da obesidade; produtos dietéticos para uso 

medicinal, nomeadamente suplementos dietéticos; hi-

drogel para uso médico; preparações e substâncias far-

macêuticas para o tratamento do controlo glicémico, 

da obesidade e da obstipação; preparações farmacêu-

ticas, nomeadamente preparações farmacêuticas para 

uso no tratamento da esteatohepatite não alcoólica, 

doença hepática gordurosa não alcoólica e doença in-

flamatória intestinal; preparações farmacêuticas para 

a saúde intestinal e hepática; preparações farmacêuti-

cas para o tratamento do excesso de peso; preparações 

farmacêuticas para o tratamento da diabetes tipo 2 e 

prédiabetes; suplementos à base de plantas; suplemen-
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tos dietéticos; suplementos vitamínicos; suplementos 

probióticos; suplementos nutricionais; suplementos 

para o controlo do peso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176902

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

[730]  Requerente : GELESIS, INC.

  Endereço : 501 Boylston Street, Suite 6102, 

Boston, Massachusetts 02116, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos médicos para uso no 

tratamento do controlo do peso; dispositivos médicos 

para uso no tratamento do controlo glicémico, da obe-

sidade e da obstipação; dispositivos médicos para uso 

no tratamento da esteatohepatite não alcoólica, doen-

ça hepática gordurosa não alcoólica e doença inflama-

tória intestinal; dispositivos médicos para uso no trata-

mento do excesso de peso; dispositivos médicos para a 

saúde intestinal e hepática; dispositivos médicos para 

uso no tratamento da diabetes tipo 2 e pré-diabetes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180761

[220]  Data de pedido : 2021/03/25

[730]  Requerente : GN Hearing Care Corporation

  E n d e r e ç o : 80 01 B l o o m i n g t o n F r e ew ay, 

Bloomington, MN 55420, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos auditivos; dispositivos para 

proteção auditiva, nomeadamente, protetores auditi-

vos sem a capacidade de reproduzir ou de transmitir 

o som; aparelhos e instrumentos médicos para uso no 

âmbito da audição, nomeadamente instrumentos mé-

dicos de audição e peças para os referidos dispositivos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181028

[220]  Data de pedido : 2021/04/01

[730]  Requerente : The Digital Candle Company, 

LLC

  Endereço : 263 NE 61st Street, Miami, Florida, 

United States 33137

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos, nomeada-

mente unidades de distribuição e difusores de óleos 

essenciais (para purificação do ar); unidades dispen-

sadoras de fragrâncias para ambientes e difusores de 

ar para a distribuição de fragrâncias ambientais para 

a purificação do ar, nomeadamente unidades de distri-

buição na forma de cabeças para distribuição de aro-

mas (para purificação do ar).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Estados Unidos 

da América N.º 90/460,597

[210]  N.º : N/181977

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : OLIMPIA SPLENDID S.P.A.

  Endereço : Via Industriale, 1/3, 25060 Cellatica 

(BS), Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações de aquecimen-

to, de refrigeração, de produção de vapor, de secagem 

e de ventilação; aparelhos e instalações de ar condicio-

nado; aparelhos e instalações de aquecimento ou arre-

fecimento do ar; aparelhos e sistemas de refrigeração 

e de aquecimento da água; aparelhos e instalações de 

ventilação [climatização]; humidificadores; desumidi-

ficadores; instalações de filtragem de ar; purificadores 

de ar; aparelhos de ionização para o tratamento do ar 

e da água; filtros de ar para a climatização; aparelhos 

eléctricos de aquecimento; elementos de aquecimento; 

aquecedores de ar; radiadores [aquecimento]; radia-

dores eléctricos; radiadores de aquecimento central; 

convectores [radiadores]; aparelhos de aquecimento 

para combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos; bombas 

de calor; fogões [aparelhos de aquecimento]; aparelhos 

e instalações para o aquecimento de pavimentos; ins-
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talações de aquecimento a água quente; aparelhos de 

aquecimento radiante; difusores eléctricos para puri-

ficadores de ar; ambientadores eléctricos; queimado-

res; fogareiros; grelhas de fogo domésticas em metal; 

grelhas de lareiras [fogões]; aparelhos para cozinhar; 

fornos; cobertores eléctricos, sem ser para uso médico; 

cobertores eléctricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182112

[220]  Data de pedido : 2021/04/29

[730]  Requerente : International Interior Images Pty 

Ltd

  Endereço : Suite 9, Level 1, 263-329 Lorimer 

Street, Port Melbourne VIC, Australia 3207

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; perfumes; óleos essenciais; 

cosméticos; preparações para o cuidado do cabelo; 

champôs não-medicados; condicionadores de cabelo; 

dentífricos; cremes dentais; produtos de toilette não-

-medicados; gel para utilização em corpo; esfoliante 

facial (cosméticos); creme para mãos; produtos para o 

cuidado das unhas; cremes para tratamento de unhas 

(cosméticos); preparações para o cuidado do corpo 

(não medicinais); cremes para a pele (cosméticos); lo-

ções para a pele (não medicinais); preparações para a 

pele (não medicinais); gel de beleza; lavagens faciais; 

antitranspirantes (produtos de toilette); preparações 

de banho (não medicinais); preparações de banho; gel 

de banho (não medicado); óleos de banho (não me-

dicado); espumas chuveiro; gel de banho; espumas de 

banho (não medicado); cremes para os pés (não medi-

cado); cremes (não medicado); produtos para barbear; 

preparações pós-barba (não medicado); cremes de 

barbear; espumas de barbear; gel de barbear; loções 

de barbear (não medicado); bálsamo pós-barba (não 

medicado); colónia pós-barba; cremes pós-barba (não 

medicado); protetores solares; preparações para sun-

-bronzeamento (cosméticos); cremes solares (cosmé-

ticos); filtros solares (cosméticos); cremes para depois 

da exposição solar (não medicinais); preparações para 

depois da exposição solar (não medicinais); loção 

(cosméticos); protetor loção (cosméticos); óleos para 

cosméticos; protetores labiais (não medicado); cristais 

de banho (não medicinais); sais para banho (não medi-

cinais); algodão para uso cosmético; botões de algodão 

para uso cosmético; algodão para fins cosméticos; es-

meril; preparações de esmeril; polimento para sapatos; 

preparações de fragrância de ar; difusores de palheta 

de fragrância de ar; ambientadores perfumados em 

forma de bastões; difusores de palheta compostos de 

óleos perfumados em um recipiente e incluindo jun-

cos; esfoliantes; produtos de limpeza (não medicinais); 

sabão em barra; preparações de limpeza; produtos de 

cuidados de beleza; esfoliação corporal; maquilhagem 

de rosto (pinturas); desodorizantes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/05  Austrália

N.º 2153881

[210]  N.º : N/183182

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : Roppong iUni House223, 4-3-11, 

Roppongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

CD

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183187

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : Roppong iUni House223, 4-3-11, 

Roppongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183197

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : Roppong iUni House223, 4-3-11, 

Roppongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

CD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183202

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : Roppong iUni House223, 4-3-11, 

Roppongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183235

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de hard-

ware de computador, software informático, periféricos 

de computador, e jogos de computador e jogos de vídeo; 

serviços de consultadoria de hardware e software de 

computador; programação de computadores; concep-

ção 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-
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alização de software informático e aplicações; serviços 

de suporte técnico, diagnóstico e resolução de proble-

mas de hardware e software de computador, e serviços 

de apoio informático ao cliente; serviços de criação, 

concepção e manutenção de sítios web; serviços de 

alojamento de sítios web; fornecimento de motores de 

busca para obtenção de dados através de internet e 

outras redes de comunicações electrónicas; criação de 

índices de informação online, sítios e outros recursos 

disponíveis na Internet e outras redes electrónicas de 

comunicação; serviços de cartografia e mapas; forne-

cimento de um portal da Internet que permite aos uti-

lizadores pré-visualizar e descarregar livros, publica-

ções e outros documentos eletrónicos; fornecimento de 

sítios na web, bases de dados, e software informático 

não descarregável em áreas de recursos humanos, re-

muneração e benefícios dos empregados, planeamento 

de reforma, planos de pensões e de reforma, planos de 

participação/partilha nos lucros, e planos de compra 

de acções, cuidados de saúde, planos de cuidados de 

saúde, planos para saúde dentária, planos de prescri-

ção, apólices de seguro pessoal, recolocação de empre-

gados, e seguros; serviços científicos e tecnológicos; 

serviços de concepção/projectos de desenhos indus-

triais; serviços de análises e de pesquisas industriais; 

investigação médica; serviços de laboratórios médicos; 

serviços de informações, assessoria e consultadoria 

relacionados com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/07  Jamaica

N.º 82179

[210]  N.º : N/183444

[220]  Data de pedido : 2021/06/01

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários e 

higiénicos para o tratamento de feridas, queimaduras 

e para uso em cirurgias; pensos, películas, compressas, 

algodão hidrófilo, espumas, matrizes semilíquidas, 

barreiras sob a forma de pensos medicinais, ligaduras 

para feridas cutâneas, esponjas impregnadas com anti-

-sépticos, todos para uso médico no ou sobre o corpo 

de humanos ou de outros animais; pensos, películas, 

compressas, algodão hidrófilo, espumas, matrizes se-

milíquidas, sob a forma de pensos, barreiras, ligaduras 

para feridas cutâneas, esponjas impregnadas com anti-

-sépticos feitos de ou incorporando colagénio, todos 

para uso médico; pensos de colagénio, pel ículas, 

compressas medicinais, algodão hidrófilo, espumas, 

matrizes semilíquidas sob a forma de pensos médicos, 

barreiras sob a forma de pensos médicos, ligaduras 

cirúrgicas, películas sob a forma de pensos cirúrgicos, 

membranas sob a forma de pensos cirúrgicos para uso 

médico como dermoplastia temporária; implantes ci-

rúrgicos (tecidos vivos) compostos por colagénio para 

uso na reparação e melhoria da pele; implantes cirúr-

gicos (tecidos vivos) compostos por colagénio para 

gestão de feridas e alívio da dor.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183896

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : HUIMEI INTERNATIONAL 

MACAU CO., LTD.

  Endereço : 12 4

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183940

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : KK. Kikunoya

  Endereço : 3-51- 3 Kasuga-Koen, Kasuga City, 

Fukuoka Prefecture, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sushi; almoços embalados em caixa 

consistindo de arroz, com adição de carne, peixe ou 

vegetais; molho de soja; vinagre; tempero de sushi; wa-

sabi em pó (rábano japonês); pasta de wasabi; gengibre 

em conserva de vinagre (condimento); chá verde japo-

nês; chá em pó; café, chá, cacau e café artificial; arroz, 

massas e talharim [massas com ovos]; tapioca e sagu; 

farinha e preparações feitas a partir de cereais; pão, 

pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e 

outros gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; leve-

dura, fermento em pó; sal, condimentos, especiarias, 

ervas em conserva; vinagre, molhos e outros condi-

mentos; gelo [água congelada].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183942

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : KK. Kikunoya

  Endereço : 3-51- 3 Kasuga-Koen, Kasuga City, 

Fukuoka Prefecture, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sushi; almoços embalados em caixa 

consistindo de arroz, com adição de carne, peixe ou 

vegetais; molho de soja; vinagre; tempero de sushi; wa-

sabi em pó (rábano japonês); pasta de wasabi; gengibre 

em conserva de vinagre (condimento); chá verde japo-

nês; chá em pó; café, chá, cacau e café artificial; arroz, 

massas e talharim [massas com ovos]; tapioca e sagu; 

farinha e preparações feitas a partir de cereais; pão, 

pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e 

outros gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; leve-

dura, fermento em pó; sal, condimentos, especiarias, 

ervas em conserva; vinagre, molhos e outros condi-

mentos; gelo [água congelada].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184079

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

comutação, armazenamento, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos 

para registo, transmissão, visualização, impressão ou 

reprodução de dados, informações, comunicações, te-

lecomunicações, imagens, imagens e/ou som; suportes 

de dados magnéticos, discos de gravação; média de 

gravação digital; mecanismos para aparelhos operados 

por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento de processamento de dados, software 

de computador; computadores e hardware, peças e 

acessórios; dispositivos periféricos de computador; 

aparelhos de extinção de incêndios; dispositivos de 

telecomunicações, aparelhos e equipamentos, peças 

e acessórios dos mesmos; estações base, transmisso-

res, receptores, controladores, interruptores, antenas, 

cabos; fios; amplificadores; comutadores; células fo-

tovoltaicas; modems; dispositivos e equipamentos de 

transmissão de rádio e microondas; aparelhos e instru-

mentos para comunicação de dados, comunicações por 

satélite e telecomunicações; aparelhos e instrumentos 

de monitorização de redes de telecomunicações e re-

des de comunicação de dados; equipamento de radar; 

equipamento de cifragem, equipamento de auxílio 

criptográfico; peças e acessórios para todos os artigos 

atrás referidos; sistema de correio de voz; aparelho de 

discagem telefónica por sintetizador vocal; secretá-

ria electrónica; aparelhos de atendimento telefónico; 

aparelhos de atendimento automático para aparelhos 

de comunicações; software informático fornecido na 

internet; publicações electrónicas em linha (descarre-

gáveis da internet ou de uma rede informática ou de 

uma base de dados informática); telefones; celulares; 

smartphones; media players portáteis; computadores 

tablete; molduras digitais; câmaras fotográficas; câma-

ras de filmar; sensores; dispositivos de captura de pre-

sença; dispositivos conectados vestíveis; dispositivos 

de computação vestíveis; dispositivos electrónicos por-

táteis vestíveis e transportáveis; smartwatches; óculos 
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inteligentes; bandas inteligentes; vestuário, calçado e 

chapelaria conectados; baterias; carregadores; impres-

soras; capas para telefones e smartphones; hardware e 

software de telecomunicações; telefax, telex, telefone, 

telegrama, modem, rede e hardware e software da 

internet; hardware e software para reprodução, trans-

missão ou recepção de conteúdos sonoros, visuais e 

audiovisuais; aparelhos e instrumentos para recepção, 

processamento, transmissão, armazenamento, registo, 

recepção ou recuperação de dados, dados codificados, 

texto, áudio, imagens gráficas e/ou vídeo; dispositivos 

digitais e magnéticos capazes de armazenar e/ou pro-

cessar informações; PDA (personal digital assistants); 

aparelhos e instrumentos de áudio, imagem, vídeo e 

rádio; caixas de som; fones de ouvido; tampões para 

os ouvidos; microfones; aparelhos de televisão e mul-

timédia; monitores; kits de mãos livres para telefones; 

aparelhos, instrumentos e dispositivos electrónicos de 

navegação e posicionais, incluindo aparelhos de posi-

cionamento global (GPS); aparelhos e instrumentos de 

satélite; instrumentos de navegação; aparelhos e soft-

ware para navegação GPS e sistemas de mapeamento; 

chips; microprocessadores; semicondutores; dispositi-

vos de rastreamento de localização; software para re-

cuperação de dados; software para gestão de sistemas; 

software para gestão de bases de dados; software para 

envio de e-mail e mensagens instantâneas; software de 

comunicações digitais para comunicações, telecomu-

nicações, detecção de vírus, filtragem de mensagens de 

spam; software para processamento de texto; software 

para concepção assistida por computador; software e 

hardware de computador que permitem pagamento 

e pagamento on-line à distância; plataforma de hard-

ware e software para facilitar e administrar pagamen-

tos, serviços bancários, cartões de crédito, cartões de 

débito, cartões de pagamento, caixas automáticas, car-

tões de valor armazenado, transferências electrónicas 

de fundos, pagamentos electrónicos, processamento 

electrónico e transmissão de dados de pagamento de 

contas, levantamentos de caixa, autenticação de tran-

sacções serviços de reencaminhamento, autorização de 

pagamentos, detecção e controle de fraudes, recupe-

ração de dados e serviços de criptografia; terminais de 

transacção de pontos de venda e software informático 

para transmissão, visualização e armazenamento de 

informações de transacção, identificação e financeiras; 

aparelhos de verificação electrónica para verificar a 

autenticação de cartões de crédito, cartões bancários, 

cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pa-

gamento; cartões de circuitos integrados e/ou chips de 

memória; cartões inteligentes, cartões telefónicos e 

cartões SIM; circuitos impressos; aparelhos de contro-

lo remoto; arquivos de música e imagem para down-

load; canetas electrónicas; chaves electrónicas; hard-

ware informático e software de encriptação, chaves de 

encriptação, certificados digitais, assinaturas digitais, 

software para armazenamento seguro de dados e re-

cuperação e transmissão de informações confidenciais 

de clientes; cartões codificados com recursos de segu-

rança para fins de autenticação; cartões codificados 

com recursos de segurança para fins de identificação; 

cartões impressos com hologramas; cartões de crédi-

to, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com 

chip, cartões de valor armazenado, cartões de suporte 

de dados electrónicos, cartões de pagamento e cartões 

de pagamento codificados; interfaces de programação 

de aplicativos (APIs); ferramentas de desenvolvimento 

de software; software e hardware de computador que 

permitem ouvir música e ler arquivos de áudio/vídeo, 

enviar e ler mensagens electrónicas, tirar, editar, ler, 

exibir e compartilhar fotos e vídeos digitais, navegar 

na internet, conversação e conexão às redes sociais; 

mapas digitais; aplicações de software para fornecer 

publicidade baseada na localização e contextualmente 

relevante; software de jogos de computador; equipa-

mento e dispositivos de comunicações máquina a má-

quina (M2M); conteúdo de média digital para down-

load, incluindo vídeo, música e imagens; imagens e 

protectores de ecrãs descarregáveis para ecrãs de com-

putador ou ecrãs de telemóveis; imagens e protectores 

de ecrãs activos animados, para download, para ecrãs 

de computadores ou ecrãs de telemóveis; gravações de 

som musicais descarregáveis; alertas para download, 

tons de alerta, toques e imagens; DVDs e CD-ROM’s, 

DVD’s pré-gravados e CD-ROM’s; MP3’s; software 

de jogos electrónicos; baterias, carregadores de bate-

ria; peças e acessórios para os artigos atrás referidos, 

componentes e acessórios de todos os produtos atrás 

referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184084

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.
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  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

comutação, armazenamento, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos 

para registo, transmissão, visualização, impressão ou 

reprodução de dados, informações, comunicações, te-

lecomunicações, imagens, imagens e/ou som; suportes 

de dados magnéticos, discos de gravação; média de 

gravação digital; mecanismos para aparelhos operados 

por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento de processamento de dados, software 

de computador; computadores e hardware, peças e 

acessórios; dispositivos periféricos de computador; 

aparelhos de extinção de incêndios; dispositivos de 

telecomunicações, aparelhos e equipamentos, peças 

e acessórios dos mesmos; estações base, transmisso-

res, receptores, controladores, interruptores, antenas, 

cabos; fios; amplificadores; comutadores; células fo-

tovoltaicas; modems; dispositivos e equipamentos de 

transmissão de rádio e microondas; aparelhos e instru-

mentos para comunicação de dados, comunicações por 

satélite e telecomunicações; aparelhos e instrumentos 

de monitorização de redes de telecomunicações e re-

des de comunicação de dados; equipamento de radar; 

equipamento de cifragem, equipamento de auxílio 

criptográfico; peças e acessórios para todos os artigos 

atrás referidos; sistema de correio de voz; aparelho de 

discagem telefónica por sintetizador vocal; secretá-

ria electrónica; aparelhos de atendimento telefónico; 

aparelhos de atendimento automático para aparelhos 

de comunicações; software informático fornecido na 

internet; publicações electrónicas em linha (descarre-

gáveis da internet ou de uma rede informática ou de 

uma base de dados informática); telefones; celulares; 

smartphones; media players portáteis; computadores 

tablete; molduras digitais; câmaras fotográficas; câma-

ras de filmar; sensores; dispositivos de captura de pre-

sença; dispositivos conectados vestíveis; dispositivos 

de computação vestíveis; dispositivos electrónicos por-

táteis vestíveis e transportáveis; smartwatches; óculos 

inteligentes; bandas inteligentes; vestuário, calçado e 

chapelaria conectados; baterias; carregadores; impres-

soras; capas para telefones e smartphones; hardware e 

software de telecomunicações; telefax, telex, telefone, 

telegrama, modem, rede e hardware e software da 

internet; hardware e software para reprodução, trans-

missão ou recepção de conteúdos sonoros, visuais e 

audiovisuais; aparelhos e instrumentos para recepção, 

processamento, transmissão, armazenamento, registo, 

recepção ou recuperação de dados, dados codificados, 

texto, áudio, imagens gráficas e/ou vídeo; dispositivos 

digitais e magnéticos capazes de armazenar e/ou pro-

cessar informações; PDA (personal digital assistants); 

aparelhos e instrumentos de áudio, imagem, vídeo e 

rádio; caixas de som; fones de ouvido; tampões para os 

ouvidos; microfones; aparelhos de televisão e multimé-

dia; monitores; kits de mãos livres para telefones; apa-

relhos, instrumentos e dispositivos electrónicos de na-

vegação e posicionais, incluindo aparelhos de posicio-

namento global (GPS); Aparelhos e instrumentos de 

satélite; instrumentos de navegação; aparelhos e soft-

ware para navegação GPS e sistemas de mapeamento; 

chips; microprocessadores; semicondutores; dispositi-

vos de rastreamento de localização; software para re-

cuperação de dados; software para gestão de sistemas; 

software para gestão de bases de dados; software para 

envio de e-mail e mensagens instantâneas; software de 

comunicações digitais para comunicações, telecomu-

nicações, detecção de vírus, filtragem de mensagens de 

spam; software para processamento de texto; software 

para concepção assistida por computador; software e 

hardware de computador que permitem pagamento 

e pagamento on-line à distância; plataforma de hard-

ware e software para facilitar e administrar pagamen-

tos, serviços bancários, cartões de crédito, cartões de 

débito, cartões de pagamento, caixas automáticas, car-

tões de valor armazenado, transferências electrónicas 

de fundos, pagamentos electrónicos, processamento 

electrónico e transmissão de dados de pagamento de 

contas, levantamentos de caixa, autenticação de tran-

sacções serviços de reencaminhamento, autorização de 

pagamentos, detecção e controle de fraudes, recupe-

ração de dados e serviços de criptografia; terminais de 

transacção de pontos de venda e software informático 

para transmissão, visualização e armazenamento de 

informações de transacção, identificação e financeiras; 

aparelhos de verificação electrónica para verificar a 

autenticação de cartões de crédito, cartões bancários, 

cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pa-
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gamento; cartões de circuitos integrados e/ou chips de 

memória; cartões inteligentes, cartões telefónicos e 

cartões SIM; circuitos impressos; aparelhos de contro-

lo remoto; arquivos de música e imagem para down-

load; canetas electrónicas; chaves electrónicas; hard-

ware informático e software de encriptação, chaves de 

encriptação, certificados digitais, assinaturas digitais, 

software para armazenamento seguro de dados e re-

cuperação e transmissão de informações confidenciais 

de clientes; cartões codificados com recursos de segu-

rança para fins de autenticação; cartões codificados 

com recursos de segurança para fins de identificação; 

cartões impressos com hologramas; cartões de crédi-

to, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com 

chip, cartões de valor armazenado, cartões de suporte 

de dados electrónicos, cartões de pagamento e cartões 

de pagamento codificados; interfaces de programação 

de aplicativos (APIs); ferramentas de desenvolvimento 

de software; software e hardware de computador que 

permitem ouvir música e ler arquivos de áudio/vídeo, 

enviar e ler mensagens electrónicas, tirar, editar, ler, 

exibir e compartilhar fotos e vídeos digitais, navegar 

na internet, conversação e conexão às redes sociais; 

mapas digitais; aplicações de software para fornecer 

publicidade baseada na localização e contextualmente 

relevante; software de jogos de computador; equipa-

mento e dispositivos de comunicações máquina a má-

quina (M2M); conteúdo de média digital para down-

load, incluindo vídeo, música e imagens; imagens e 

protectores de ecrãs descarregáveis para ecrãs de com-

putador ou ecrãs de telemóveis; imagens e protectores 

de ecrãs activos animados, para download, para ecrãs 

de computadores ou ecrãs de telemóveis; gravações de 

som musicais descarregáveis; alertas para download, 

tons de alerta, toques e imagens; DVDs e CD-ROM’s, 

DVD’s pré-gravados e CD-ROM’s; MP3’s; software 

de jogos electrónicos; baterias, carregadores de bate-

ria; peças e acessórios para os artigos atrás referidos, 

componentes e acessórios de todos os produtos atrás 

referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone: azul médio C 

(gradiente).

[210]  N.º : N/184089

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

comutação, armazenamento, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos 

para registo, transmissão, visualização, impressão ou 

reprodução de dados, informações, comunicações, te-

lecomunicações, imagens, imagens e/ou som; suportes 

de dados magnéticos, discos de gravação; média de 

gravação digital; mecanismos para aparelhos operados 

por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento de processamento de dados, software 

de computador; computadores e hardware, peças e 

acessórios; dispositivos periféricos de computador; 

aparelhos de extinção de incêndios; dispositivos de 

telecomunicações, aparelhos e equipamentos, peças 

e acessórios dos mesmos; estações base, transmisso-

res, receptores, controladores, interruptores, antenas, 

cabos; fios; amplificadores; comutadores; células fo-

tovoltaicas; modems; dispositivos e equipamentos de 

transmissão de rádio e microondas; aparelhos e instru-

mentos para comunicação de dados, comunicações por 

satélite e telecomunicações; aparelhos e instrumentos 

de monitorização de redes de telecomunicações e re-

des de comunicação de dados; equipamento de radar; 

equipamento de cifragem, equipamento de auxílio 

criptográfico; peças e acessórios para todos os artigos 

atrás referidos; sistema de correio de voz; aparelho de 

discagem telefónica por sintetizador vocal; secretá-

ria electrónica; aparelhos de atendimento telefónico; 

aparelhos de atendimento automático para aparelhos 

de comunicações; software informático fornecido na 

internet; publicações electrónicas em linha (descarre-

gáveis da internet ou de uma rede informática ou de 

uma base de dados informática); telefones; celulares; 

smartphones; media players portáteis; computadores 

tablete; molduras digitais; câmaras fotográficas; câma-
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ras de filmar; sensores; dispositivos de captura de pre-

sença; dispositivos conectados vestíveis; dispositivos 

de computação vestíveis; dispositivos electrónicos por-

táteis vestíveis e transportáveis; smartwatches; óculos 

inteligentes; bandas inteligentes; vestuário, calçado e 

chapelaria conectados; baterias; carregadores; impres-

soras; capas para telefones e smartphones; hardware e 

software de telecomunicações; telefax, telex, telefone, 

telegrama, modem, rede e hardware e software da 

internet; hardware e software para reprodução, trans-

missão ou recepção de conteúdos sonoros, visuais e 

audiovisuais; aparelhos e instrumentos para recepção, 

processamento, transmissão, armazenamento, registo, 

recepção ou recuperação de dados, dados codificados, 

texto, áudio, imagens gráficas e/ou vídeo; dispositivos 

digitais e magnéticos capazes de armazenar e/ou pro-

cessar informações; PDA (personal digital assistants); 

aparelhos e instrumentos de áudio, imagem, vídeo e 

rádio; caixas de som; fones de ouvido; tampões para os 

ouvidos; microfones; aparelhos de televisão e multimé-

dia; monitores; kits de mãos livres para telefones; apa-

relhos, instrumentos e dispositivos electrónicos de na-

vegação e posicionais, incluindo aparelhos de posicio-

namento global (GPS); Aparelhos e instrumentos de 

satélite; instrumentos de navegação; aparelhos e soft-

ware para navegação GPS e sistemas de mapeamento; 

chips; microprocessadores; semicondutores; dispositi-

vos de rastreamento de localização; software para re-

cuperação de dados; software para gestão de sistemas; 

software para gestão de bases de dados; software para 

envio de e-mail e mensagens instantâneas; software de 

comunicações digitais para comunicações, telecomu-

nicações, detecção de vírus, filtragem de mensagens de 

spam; software para processamento de texto; software 

para concepção assistida por computador; software e 

hardware de computador que permitem pagamento 

e pagamento on-line à distância; plataforma de hard-

ware e software para facilitar e administrar pagamen-

tos, serviços bancários, cartões de crédito, cartões de 

débito, cartões de pagamento, caixas automáticas, car-

tões de valor armazenado, transferências electrónicas 

de fundos, pagamentos electrónicos, processamento 

electrónico e transmissão de dados de pagamento de 

contas, levantamentos de caixa, autenticação de tran-

sacções serviços de reencaminhamento, autorização de 

pagamentos, detecção e controle de fraudes, recupe-

ração de dados e serviços de criptografia; terminais de 

transacção de pontos de venda e software informático 

para transmissão, visualização e armazenamento de 

informações de transacção, identificação e financeiras; 

aparelhos de verificação electrónica para verificar a 

autenticação de cartões de crédito, cartões bancários, 

cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pa-

gamento; cartões de circuitos integrados e/ou chips de 

memória; cartões inteligentes, cartões telefónicos e 

cartões SIM; circuitos impressos; aparelhos de contro-

lo remoto; arquivos de música e imagem para down-

load; canetas electrónicas; chaves electrónicas; hard-

ware informático e software de encriptação, chaves de 

encriptação, certificados digitais, assinaturas digitais, 

software para armazenamento seguro de dados e re-

cuperação e transmissão de informações confidenciais 

de clientes; cartões codificados com recursos de segu-

rança para fins de autenticação; cartões codificados 

com recursos de segurança para fins de identificação; 

cartões impressos com hologramas; cartões de crédi-

to, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com 

chip, cartões de valor armazenado, cartões de suporte 

de dados electrónicos, cartões de pagamento e cartões 

de pagamento codificados; interfaces de programação 

de aplicativos (APIs); ferramentas de desenvolvimento 

de software; software e hardware de computador que 

permitem ouvir música e ler arquivos de áudio/vídeo, 

enviar e ler mensagens electrónicas, tirar, editar, ler, 

exibir e compartilhar fotos e vídeos digitais, navegar 

na internet, conversação e conexão às redes sociais; 

mapas digitais; aplicações de software para fornecer 

publicidade baseada na localização e contextualmente 

relevante; software de jogos de computador; equipa-

mento e dispositivos de comunicações máquina a má-

quina (M2M); conteúdo de média digital para down-

load, incluindo vídeo, música e imagens; imagens e 

protectores de ecrãs descarregáveis para ecrãs de com-

putador ou ecrãs de telemóveis; imagens e protectores 

de ecrãs activos animados, para download, para ecrãs 

de computadores ou ecrãs de telemóveis; gravações de 

som musicais descarregáveis; alertas para download, 

tons de alerta, toques e imagens; DVDs e CD-ROM’s, 

DVD’s pré-gravados e CD-ROM’s; MP3’s; software 

de jogos electrónicos; baterias, carregadores de bate-

ria; peças e acessórios para os artigos atrás referidos. 

componentes e acessórios de todos os produtos atrás 

referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone: azul médio C 

(gradiente).
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[210]  N.º : N/184110

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção 

de software e hardware; serviços de fornecedor de ser-

viços de aplicação (ASP) contendo software informá-

tico; serviços de fornecedor de serviços de aplicação 

(ASP) que incluem software para criação, descarre-

gamento, transmissão, recepção, edição, extracção, 

codificação, descodificação, visualização, armazena-

mento e organização de texto, gráficos, e publicações 

electrónicas; serviços científicos e tecnológicos, bem 

como os serviços de pesquisas e de desenho relaciona-

dos com os mesmos; serviços de análises e pesquisas 

industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em 

hardware e software informáticos; aluguer de apare-

lhos e equipamento de hardware e software informá-

ticos; serviços de consultoria em software multimédia 

e áudio-visual; programação informática; serviços de 

apoio e consultoria para o desenvolvimento de siste-

mas informáticos, bases de dados e aplicações; dese-

nho gráfico para a compilação de páginas electrónicas 

na Internet; informações relacionadas com hardware 

ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e 

manutenção de páginas electrónicas; hospedagem de 

páginas electrónicas de terceiros na Internet; forneci-

mento de motores de busca para a obtenção de dados 

através de redes de comunicações; serviços de for-

necedor de serviços de aplicação (ASP) que incluem 

software para utilização em relação com um serviço de 

subscrição de música na internet, software que permite 

aos utilizadores tocar e programar música e conteúdos 

de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relaciona-

dos com entretenimento, e software com gravações 

de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, texto e 

multimédia, todos relacionados com entretenimento; 

fornecimento de acesso temporário à internet para uti-

lizar software não descarregável em linha que permite 

aos utilizadores programar conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, incluindo programas de música, 

concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, 

jogos, eventos culturais e recreativos; fornecimento 

de motores de busca para a obtenção de dados numa 

rede informática global; serviços de fornecimento de 

informações, aconselhamento e consultoria relaciona-

dos com o supracitado; operação de motores de busca; 

serviços de consultoria e de apoio informáticos para a 

gravação (scanning) de informações em discos de com-

putadores; criação de índices de informações na inter-

net, páginas electrónicas e outros recursos disponíveis 

em redes informáticas globais para terceiros; serviços 

de assistência técnica a software para redes sociais 

online; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa 

e design relacionados com isso, serviços de análise 

industrial e de pesquisa; design  e desenvolvimento 

de hardware e de software para computadores; de-

sign  de computadores, de computadores note-

book  de computadores laptop , de computadores 

portáteis e de computadores de mão; design  de 

assistentes digitais pessoais, e de leitores de media 

pessoais; design de telefones móveis e de telefones 

inteligentes; design  de câmaras digitais; serviços 

de computadores; programação de computadores; ser-

viços de software de sistemas de computadores; pro-

visão de serviços de ligação directa entre utilizadores 

de computadores para trocas de dados; design  de 

software para computadores; design  de sistemas 

de computadores; design  e desenvolvimento de 

webpages ; hospedagem de webpages  para ter-

ceiros; hospedagem de aplicações de computadores 

para a procura e recolha de informação de bases de 

dados e de redes de computadores; provisão de infor-

mação técnica por pedido específico dos utilizadores 

finais através de telefone ou de redes globais de com-

putadores; serviços de computador relacionados com 

a procura personalizada de bases de dados de com-

putadores e de websites ; provisão de conexões de 

computador a websites  de terceiros para facilitar o 

comércio electrónico e transacções de negócios reais; 

serviços de informação, aconselhamento e de consulta-

doria relacionados com todos os serviços supracitados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho escuro, C 0

M 85 Y 82 K 32



16510    46   2021  11  17 

[210]  N.º : N/184113

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção 

de software e hardware; serviços de fornecedor de ser-

viços de aplicação (ASP) contendo software informá-

tico; serviços de fornecedor de serviços de aplicação 

(ASP) que incluem software para criação, descarre-

gamento, transmissão, recepção, edição, extracção, 

codificação, descodificação, visualização, armazena-

mento e organização de texto, gráficos, e publicações 

electrónicas; serviços científicos e tecnológicos, bem 

como os serviços de pesquisas e de desenho relaciona-

dos com os mesmos; serviços de análises e pesquisas 

industriais; desenho e desenvolvimento de hardware 

e software informáticos; serviços de consultoria em 

hardware e software informáticos; aluguer de apare-

lhos e equipamento de hardware e software informá-

ticos; serviços de consultoria em software multimédia 

e áudio-visual; programação informática; serviços de 

apoio e consultoria para o desenvolvimento de siste-

mas informáticos, bases de dados e aplicações; dese-

nho gráfico para a compilação de páginas electrónicas 

na Internet; informações relacionadas com hardware 

ou software informático fornecido em linha através de 

uma rede informática global ou da Internet; criação e 

manutenção de páginas electrónicas; hospedagem de 

páginas electrónicas de terceiros na Internet; forneci-

mento de motores de busca para a obtenção de dados 

através de redes de comunicações; serviços de for-

necedor de serviços de aplicação (ASP) que incluem 

software para utilização em relação com um serviço de 

subscrição de música na internet, software que permite 

aos utilizadores tocar e programar música e conteúdos 

de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relaciona-

dos com entretenimento, e software com gravações 

de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, texto e 

multimédia, todos relacionados com entretenimento; 

fornecimento de acesso temporário à internet para uti-

lizar software não descarregável em linha que permite 

aos utilizadores programar conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, incluindo programas de música, 

concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, 

jogos, eventos culturais e recreativos; fornecimento 

de motores de busca para a obtenção de dados numa 

rede informática global; serviços de fornecimento de 

informações, aconselhamento e consultoria relaciona-

dos com o supracitado; operação de motores de busca; 

serviços de consultoria e de apoio informáticos para a 

gravação (scanning) de informações em discos de com-

putadores; criação de índices de informações na inter-

net, páginas electrónicas e outros recursos disponíveis 

em redes informáticas globais para terceiros; serviços 

de assistência técnica a software para redes sociais 

online; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa 

e design relacionados com isso, serviços de análise 

industrial e de pesquisa; design  e desenvolvimento 

de hardware e de software para computadores; de-

sign  de computadores, de computadores note-

book  de computadores laptop , de computadores 

portáteis e de computadores de mão; design  de 

assistentes digitais pessoais, e de leitores de media 

pessoais; design de telefones móveis e de telefones 

inteligentes; design  de câmaras digitais; serviços 

de computadores; programação de computadores; ser-

viços de software de sistemas de computadores; pro-

visão de serviços de ligação directa entre utilizadores 

de computadores para trocas de dados; design  de 

software para computadores; design  de sistemas 

de computadores; design  e desenvolvimento de 

webpages ; hospedagem de webpages  para ter-

ceiros; hospedagem de aplicações de computadores 

para a procura e recolha de informação de bases de 

dados e de redes de computadores; provisão de infor-

mação técnica por pedido específico dos utilizadores 

finais através de telefone ou de redes globais de com-

putadores; serviços de computador relacionados com 

a procura personalizada de bases de dados de com-

putadores e de websites ; provisão de conexões de 

computador a websites  de terceiros para facilitar o 

comércio electrónico e transacções de negócios reais; 

serviços de informação, aconselhamento e de consulta-

doria relacionados com todos os serviços supracitados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184124

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : Mylan Inc.
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  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184209

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : ASAHI KASEI KABUSHIKI 

KAISHA

  Endereço : 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 

100-0006, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de higiene 

pessoal; tela abrasiva [areia] para polir; panos impreg-

nados para polir; algodão para uso cosmético; coto-

netes para fins cosméticos; panos impregnados com 

detergente para limpeza; preparações cosméticas para 

o cuidado da pele; sabões e detergentes; dentífricos; 

máscaras de beleza; cosméticos não medicinais e pre-

parações de higiene pessoal; dentifrícos não medici-

nais; preparações branqueadoras e outras substâncias 

para utilização em lavandaria; preparações de limpe-

za, polimento, decapagem e abrasivas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184286

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários e 

higiénicos para o tratamento de feridas, queimaduras 

e para uso em cirurgias; pensos, películas, compressas, 

algodão hidrófilo, espumas, matrizes semilíquidas, 

barreiras sob a forma de pensos medicinais, ligaduras 

para feridas cutâneas, esponjas impregnadas com anti-

-sépticos, todos para uso médico no ou sobre o corpo 

de humanos ou de outros animais; pensos, películas, 

compressas, algodão hidrófilo, espumas, matrizes se-

milíquidas, sob a forma de pensos, barreiras, ligaduras 

para feridas cutâneas, esponjas impregnadas com anti-

-sépticos feitos de ou incorporando colagénio, todos 

para uso médico; pensos de colagénio, pel ículas, 

compressas medicinais, algodão hidrófilo, espumas, 

matrizes semilíquidas sob a forma de pensos médicos, 

barreiras sob a forma de pensos médicos, ligaduras 

cirúrgicas, películas sob a forma de pensos cirúrgicos, 

membranas sob a forma de pensos cirúrgicos para uso 

médico como dermoplastia temporária; implantes ci-

rúrgicos (tecidos vivos) compostos por colagénio para 

uso na reparação e melhoria da pele; implantes cirúr-

gicos (tecidos vivos) compostos por colagénio para 

gestão de feridas e alívio da dor.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/11  Estados Unidos 

da América N.º 90/573,694

[210]  N.º : N/184289

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários e 

higiénicos para o tratamento de feridas, queimaduras 

e para uso em cirurgias; pensos, películas, compressas, 

algodão hidrófilo, espumas, matrizes semilíquidas, 
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barreiras sob a forma de pensos medicinais, ligaduras 

para feridas cutâneas, esponjas impregnadas com anti-

-sépticos, todos para uso médico no ou sobre o corpo 

de humanos ou de outros animais; pensos, películas, 

compressas, algodão hidrófilo, espumas, matrizes se-

milíquidas, sob a forma de pensos, barreiras, ligaduras 

para feridas cutâneas, esponjas impregnadas com anti-

-sépticos feitos de ou incorporando colagénio, todos 

para uso médico; pensos de colagénio, pel ículas, 

compressas medicinais, algodão hidrófilo, espumas, 

matrizes semilíquidas sob a forma de pensos médicos, 

barreiras sob a forma de pensos médicos, ligaduras 

cirúrgicas, películas sob a forma de pensos cirúrgicos, 

membranas sob a forma de pensos cirúrgicos para uso 

médico como dermoplastia temporária; implantes ci-

rúrgicos (tecidos vivos) compostos por colagénio para 

uso na reparação e melhoria da pele; implantes cirúr-

gicos (tecidos vivos) compostos por colagénio para 

gestão de feridas e alívio da dor.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/02/09  Estados Unidos 

da América N.º 90/520,875

[210]  N.º : N/184365

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

 GRUPO ELIAS LIMITADA , em inglês THE ELIAS 

GROUP LIMITED

  Endereço : 28 1 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184366

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

 GRUPO ELIAS LIMITADA , em inglês THE ELIAS 

GROUP LIMITED

  Endereço : 28 1 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184368

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

 GRUPO ELIAS LIMITADA , em inglês THE ELIAS 

GROUP LIMITED

  Endereço : 28 1 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184465

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 QIU HUIZHEN

  Endereço : 183 15J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184468

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 QIU HUIZHEN

  Endereço : 183 15J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184716

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

CD

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184721

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[

] [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184763

[220]  Data de pedido : 2021/07/07

[730]  Requerente : RICH PRODUCTS CORPORA-

TION

  Endereço : One Robert Rich Way, Buffalo, N.Y., 

14213, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184765

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Marks and Spencer (Jaeger) Limited

  Endereço : Waterside House, 35 North Wharf 

Road, London, W2 1NW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos não medicinais e prepa-

rações higiénicas; dentifrícos não medicinais; perfu-

maria, óleos essenciais; preparações branqueadoras e 

outras substâncias para utilização na lavandaria; pre-

parações para limpeza, polimento, decapantes e abra-

sivas; sabões; perfumaria; perfumes; óleos essenciais; 

cosméticos; maquilhagem; artigos de higiene pessoal; 

preparações para o cuidado da pele; preparações de 

limpeza corporal e cuidado de beleza; preparações 

para o cuidado com o cabelo e a criação de penteados; 

dentífricos; potpourri; preparações para o cuidado 

das unhas; verniz de unhas; removedores de verniz de 

unhas; graxa para sapatos; preparações para o cuidado 

solar; preparações para bronzeamento; preparações 

de bronzeamento sem sol; conjuntos de frascos de 

viagem para artigos de higiene pessoal (estojos cos-

méticos); contas de banho; cremes de banho; cristais 

de banho, excepto para fins médicos; espuma para 

banho; gel de banho; loções de banho; preparações de 

cuidado corporal e de beleza; desodorizantes para o 

cuidado do corpo; cremes para após exposição solar; 

óleo de amêndoa; cremes de aromaterapia; loções de 

aromaterapia; óleos de aromaterapia; preparações de 

aromaterapia; géis de banho e duche, excepto para 

fins médicos; creme de sabão corporal; desodorizantes 

corporais; máscaras de corpo; cremes, óleos, loções e 

preparações de limpeza e hidratação; difusores de junco; 

preparações de fragrâncias de ar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/11  Reino Unido

N.º UK00003577571

[210]  N.º : N/184766

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Marks and Spencer (Jaeger) 

Limited

  Endereço : Waterside House, 35 North Wharf 

Road, London, W2 1NW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas [iluminação]; velas perfumadas 

[iluminação]; velas pequenas perfumadas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/11  Reino Unido

N.º UK00003577571
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[210]  N.º : N/184767

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Marks and Spencer (Jaeger) 

Limited

  Endereço : Waterside House, 35 North Wharf 

Road, London, W2 1NW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações para telemóveis; software 

para aplicações móveis; estojos para computadores 

portáteis; estojos para telemóveis; produtos de óptica; 

óculos; óculos de leitura; óculos [óptica]; estojos para 

óculos; óculos de sol; estojos para óculos de sol; cor-

rentes para óculos; lentes de contacto; estojos para 

lentes de contacto; capacetes; óculos para desporto; 

armações de óculos, lentes e óculos de sol; estojos para 

óculos de sol; dispositivos de uso corporal para registo 

de actividade física.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/11  Reino Unido

N.º UK00003577571

[210]  N.º : N/184768

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Marks and Spencer (Jaeger) 

Limited

  Endereço : Waterside House, 35 North Wharf 

Road, London, W2 1NW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; joalha-

ria, pedras preciosas e semi-preciosas; joalharia; bro-

ches de joalharia; caixas e estojos para jóias; estojos 

em rolo para joalharia; porta-anéis de metal precioso; 

botões de punho; caixas para botões de punho; cha-

veiros (berloques) e respectivos amuletos decorativos; 

porta-chaves [bugigangas ou de fantasia]; ornamentos, 

estátuas e estatuetas feitas de, ou revestidas de, metais 

ou pedras preciosas ou semi-preciosas, ou imitações 

das mesmas; pulseiras de tornozelo; crachás de metal 

precioso; pulseiras; pulseiras de contas; contas para 

fazer jóias; pulseiras de metal precioso; estojos adapta-

dos para conter artigos de joalharia; amuletos decora-

tivos para pulseiras; fechos para joalharia; fechos para 

colares; caixas decorativas de metal precioso; broches 

decorativos [joalharia]; objectos decorativos [orna-

mentos] feitos de metal precioso; alfinetes decorativos 

[joalharia]; brincos compridos; grampos de orelha; 

chaveiros de metal precioso; chapéus ornamentais de 

metal precioso; caixas de jóias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/11  Reino Unido

N.º UK00003577571

[210]  N.º : N/184769

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Marks and Spencer (Jaeger) 

Limited

  Endereço : Waterside House, 35 North Wharf 

Road, London, W2 1NW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro; peles 

de animais e peles; bagagem e sacos de transporte; 

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

trelas e vestuário para animais; imitação de pele; 

malas [baús] e malas de viagem; chapéus-de-chuva; 

guarda-sóis; bengalas; sacos; sacos de mão; mochilas 

com duas alças; mochilas; sacos de desporto; pastas 

[marroquinaria] [porta-documentos]; maletas para 

documentos; malas de viagem; cintas para bagagem; 

etiquetas para bagagem; rótulos para bagagem; sacos 

para artigos de higiene; sacos para cosméticos; sacos 

para maquilhagem; estojos de beleza; carteiras; car-

teiras de bolso; bolsas; porta-cartas [pastas]; estojos 

de documentos em couro; caixas em couro; estojos em 

couro; atacadores de couro; sacos e bolsas de viagem 

para vestuário desportivo; sacos de campistas; sacos 

de praia; chapéus-de-sol para praia; sacos para livros; 

porta-cartões de visita sob forma de carteiras; estojos 

para cartões de negócios; bolsas de cosmética; sacos 

de noite; bolsas de noite [bolsas de mão]; sacos de mão 

de moda; sacos de vôo; sacos porta-fatos [para viagem] 

de couro; bolsas de mão para homem; bolsas de mão; 

bolsas de mão para senhora; pegas para bengalas; sa-

cos de caminhada; mochilas para caminhadas; varas 

para caminhada; bolsas de viagem; estojos para chaves 

[marroquinaria]; sacos de lavagem para transporte de 

artigos de higiene pessoal.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/11  Reino Unido

N.º UK00003577571

[210]  N.º : N/184770

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Marks and Spencer (Jaeger) 

Limited

  Endereço : Waterside House, 35 North Wharf 

Road, London, W2 1NW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e substitutos de têxteis; teci-

dos; linhos; roupas de uso doméstico; cortinas; roupa 

de cama; roupa de banho, excepto vestuário; roupa de 

mesa, excepto de papel; roupa de cozinha; coberturas 

(têxtil) para móveis; cobertores; guardanapos de pano; 

toalhas de mesa; corredores de mesa, excepto de papel; 

bases para copos (roupa de mesa); individuais de mesa 

em tecido; lençóis; colchas; dosséis de cama; mantas 

de cama; fronhas; edredões; protectores de colchões 

(roupa de cama); edredões; lençóis ajustáveis; colchas; 

coberturas de colchões; sacos-cama; toalhas; toalhas 

para a cara; toalhas de mãos; toalhas de banho; lençóis 

têxteis; lençóis de banho; luvas de banho; luvas para 

duche; cortinas feitas de plástico para utilização em 

chuveiros; capas para almofada; mantas para piqueni-

ques.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/11  Reino Unido

N.º UK00003577571

[210]  N.º : N/184771

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Marks and Spencer (Jaeger) 

Limited

  Endereço : Waterside House, 35 North Wharf 

Road, London, W2 1NW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupa 

interior; lingerie; cintos; fraldas de tecido para bebés; 

guardanapos de tecido para bebés; fatos de bebé; bo-

tinhas de bebé; botas de bebé; calçado para bebé; pi-

jamas de bebé; camisas de bebé; sapatos de bebé; cal-

ções para bebés; camisolas para bebés; calças de treino 

para bebés; tops para bebés; fatos de banho; fatos de 

banho para crianças; fatos de banho para homem; fa-

tos de banho para mulher; roupões de banho; roupa de 

praia; túnicas de praia; chapéus de praia; sandálias de 

praia; xailes de praia; cintos para vestuário; cintos fei-

tos de imitação de couro; calções de biquini; cueca de 

biquini; tops de biquini; blasers; blusas [vestuário for-

mal]; calças de ganga azuis; chapéus de bilros; jaquetas 

alcochoadas; botas e sapatos; botas para crianças; cal-

ções para adultos; calções para crianças; calções para 

homem; calções para mulher; cuecas estilo boxer ; 

calções ( boxers ); calções de menino [roupa inte-

rior]; suspensórios para vestuário [suspensórios]; sapa-

tos de lona; calças três quartos ( Capri ); cardigãs; 

tops de folga casuais com bolsos nas coxas; calças de 

folga casuais com bolsos; vestuário de caxemira; luvas 

de caxemira; casacos de caxemira; xailes de caxemira; 

camisolas de caxemira; calçado casual; calças casuais; 

sapatos casuais; roupa casual; meias de criança; ba-

betes de pano para crianças; vestuário para desporto; 

vestuário de couro; casacos; casacos de mulher; ca-

sacos feitos de algodão; vestidos de cocktail; camisas 

com colarinho; colarinhos [vestuário]; colarinhos para 

vestidos; calças de combate; fantasias para usar em 

brincadeiras de vestir de crianças; figurinos para utili-

zação em jogos de dramatização; casacos de algodão; 

gravatas de algodão; xailes de algodão; camisolas de 

algodão; jaquetas de ciclismo; calças de ciclismo; sa-

patos de ciclismo; calções de ciclismo; trajes de dança; 

vestuário de dança; capris de ganga; vestuário de gan-

ga; sapatos de vela; casacos de ganga; calças de ganga 

curtas; tops de ganga; vestidos de ganga; jaquetas de 

ganga; corsários de ganga; calções de ganga; saias de 

ganga; vestidos; vestidos [vestuário formais]; vestidos 

para crianças; vestidos para raparigas; vestidos de 

mulher; vestidos feitos de pele; vestidos de caxemira; 

vestidos de lã; roupões; sapatos formais; trajes; casacos 

de viagem; aquecedores de orelhas [vestuário]; vestu-

ário bordado; vestidos de noite; roupa de noite; toucas 

formais usadas como alternativa ao chapéu; chapéus 

de moda; luvas; luvas sem dedos; casacos de pescador; 

roupa ajustada para homem; sapatos rasos; calções 

de lã; casacos de lã; pulôveres de lã; vestuário de lã; 

calções de lã; tops de lã; chinelos de dedo [calçado]; 

calçado para adultos; calçado para crianças; calçado 
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para homem; calçado para mulher; roupa formal para 

homem; roupa formal para mulher; roupa formal para 

crianças; calçado formal; calças formais; vestuário de 

pele; casacos de pele; luvas de pele; chapéus de pele; 

jaquetas de pele; aquecedores de mãos em pele; cha-

péus; chapéus para crianças; aros para usar na cabeça 

enquanto vestuário; bandanas para usar na cabeça 

[vestuário]; camisolas com capuz; tops com capuzes; 

botas para bebés; calçado para bebés; sapatos para 

bebés; calças de ganga; camisolas [vestuário]; tops 

para jogging; tops; camisolas compridas; vestidos sem 

mangas e colarinho; macacões [vestuário]; calções de 

malha; vestidos de malha; saias de malha; luvas de ma-

lha; tops de malha; roupa de malha [vestuário]; cordas 

de cintura para kimonos [koshihimo]; xailes de rendas; 

cintos de couro [vestuário]; casacos de couro; vestidos 

de couro; luvas de couro; protectores de cabeça de 

couro (vestuário); casacos de couro; camisas de couro; 

sapatos de couro; chinelos de couro; perneiras; pernei-

ras [calças]; calçado de lazer; sapatos de lazer; roupa 

de lazer; casacos reflectores de luz; jaquetas reflectores 

de luz; jaquetas leves; camisolas leves; roupa de linho; 

casacos compridos; blusas de manga comprida; casa-

cos de manga comprida; camisas de manga comprida; 

camisolas de manga comprida; T-shirts de manga com-

prida; camisolas interiores de manga comprida; roupa 

casual; vestuário de maternidade; vestidos de mater-

nidade; perneiras de maternidade; camisas de mater-

nidade; calções de maternidade; roupa de dormir de 

maternidade; calças de maternidade; tops de materni-

dade; saias maxi; meias de vestuário masculino; meias 

de homem; fatos de homem; mini-saias; camisolas de 

gola alta; tops de gola alta; calças de dormir; camisas 

de dormir; roupa de noite; fatos de uma peça; fatos de 

banho de uma só peça; vestuário de exterior; vestuário 

exterior para bebés; vestuário exterior para rapazes; 

roupa exterior para crianças; vestuário exterior para 

raparigas; sobretudos; sobrecamisolas; jaquetas acol-

choadas; pijamas-calções; pijamas para adultos; pija-

mas para crianças; pijamas para homem; pijamas para 

mulher; parcas; sapato de lona leve com sola de bor-

racha; tops de pólo em malha; camisas pólo; fatos de 

debutantes; T-shirts estampadas; saltos altos [calçado]; 

impermeáveis; gabardinas; chapéus de chuva; jaquetas 

de chuva; forros de vestuário prontos a usar (partes de 

vestuário); vestuário pronto a vestir; sapatos de cor-

rida; sandálias para crianças; sandálias para homem; 

sandálias para mulher; sarongs; lenços de mulher (ves-

tuário); uniformes escolares; luvas de pele de carneiro; 

camisas; camisas [roupa formal]; camisas para adultos; 

camisas para crianças; camisas para homem; camisas 

para vestir com fatos; camisas para mulher; sapatos 

para adultos; sapatos para crianças; sapatos para ho-

mem; sapatos para mulher; conjuntos de calções [ves-

tuário]; calções para adultos; calções para crianças; 

calções para homem; calções para mulher; blusas de 

manga curta; casacos de manga curta; camisas despor-

tivas de manga curta; camisolas de manga curta; T-

-shirts de manga curta; cachecóis; lenços de mulher 

em seda (foulardg); xailes de seda; saias; saias [roupa 

formal]; fato de saia; fatos de esqui; roupa de dormir 

para bebés; roupa de dormir para crianças; roupa de 

dormir para homem; roupa de dormir para mulher; 

pantufas; meias-pantufa; combinados enquanto roupa 

interior; camisolas de desporto; camisas de desporto; 

coletes desportivos; fatos [vestuário formal]; fatos [ves-

tuário]; vestidos para o sol; chapéus de sol; fatos para 

o sol; camisolas; camisolas para adultos; camisolas de 

crianças; camisolas de homem; camisolas de mulher; 

calças de treino; calças de treino para adultos; calças 

de treino para crianças; calças de treino para homem; 

calças de treino para mulher; calções de banho; vestu-

ário térmico; chapelaria térmica; meias térmicas; fatos 

de treino; tops de fato de treino para desporto; calças; 

calças [vestuário formal]; calças para adultos; calças 

para bebés; calças para crianças; calças para lactentes; 

calças para homem; calças para mulher; T-shirts com 

logótipos; camisas de gola alta; camisolas de gola alta; 

tops de gola alta; uniformes; tops de colete; viseiras 

enquanto chapelaria; roupa impermeável; casacos im-

permeáveis; roupa exterior impermeável; vestuário à 

prova de intempéries; casacos à prova de intempéries; 

calças à prova de intempéries; vestuário exterior resis-

tente às intempéries; galochas (botas de Wellington); 

botas de inverno; casacos de inverno; luvas de inver-

no; meias de mulher; casacos de lã; vestuário de lã; 

chapéus de lã; meias de lã; collants de lã; xailes de lã; 

camisolas de lã; calções de ioga; calças de ioga; tops 

de ioga; calças; sutiãs; meias; collants; meias de malha; 

xailes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/11  Reino Unido

N.º UK00003577571

[210]  N.º : N/184772

[220]  Data de pedido : 2021/07/06
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[730]  Requerente : Marks and Spencer (Jaeger) Limited

  Endereço : Waterside House, 35 North Wharf 

Road, London, W2 1NW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

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

merciais; gestão de empresas; funções administrativas; 

demonstração de produtos; distribuição de material 

publicitário [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; 

distribuição de amostras; serviços de agência de im-

portação-exportação; marketing; organização de ex-

posições com fins comerciais ou de publicidade; orga-

nização de desfiles de moda para fins promocionais; 

organização de feiras para fins comerciais ou de publi-

cidade; apresentação de produtos nos meios de comu-

nicação, para fins de venda a retalho; serviços de com-

paração de preços; oferta de mercado on-line para 

compradores e vendedores de bens e serviços; promo-

ção de vendas [para terceiros]; organização, operação 

e supervisão de esquemas de fidelidade e esquemas de 

incentivos; serviços de retalho e serviços de retalho 

online relacionados com a venda de cosméticos não 

medicinais e preparações higiénicas, dentifrícos não 

medicinais, perfumaria, óleos essenciais, preparações 

branqueadoras e outras substâncias para utilização na 

lavandaria, limpeza, polimento, decapantes e prepara-

ções abrasivas, sabões, perfumaria, perfumes, óleos 

essenciais, cosméticos, maquilhagem, artigos de higie-

ne pessoal, preparações para o cuidado da pele, prepa-

rações de limpeza corporal e cuidado de beleza, pre-

parações para o cuidado com o cabelo e a criação de 

penteados, dentífricos, potpourri, preparações para o 

cuidado das unhas, verniz de unhas, removedores de 

verniz de unhas, graxa para sapatos, preparações para 

o cuidado solar, preparações para bronzeamento, pre-

parações de bronzeamento sem sol, conjuntos de fras-

cos de viagem para artigos de higiene pessoal, contas 

de banho, cremes de banho, cristais de banho, excepto 

para fins médicos, espuma para banho, gel de banho, 

loções de banho, preparações de cuidado corporal e 

de beleza, desodorizantes para o cuidado do corpo, 

cremes para após exposição solar, óleo de amêndoa, 

cremes de aromaterapia, loções de aromaterapia, óleos 

de aromaterapia, preparações de aromaterapia, géis de 

banho e duche, excepto para fins médicos, creme de 

sabão corporal, desodorizantes corporais, máscaras de 

corpo, cremes, óleos, loções e preparações de limpeza 

e hidratação, aplicações para telemóveis, estojos para 

computadores portáteis, estojos para telemóveis, pro-

dutos de óptica, óculos, óculos de leitura, óculos [ópti-

ca], estojos para óculos, óculos de sol, estojos para 

óculos de sol, correntes para óculos, lentes de contac-

to, estojos para lentes de contacto, capacetes, óculos 

para desporto, metais preciosos e suas ligas, joalharia, 

pedras preciosas e semi-preciosas, joalharia, broches 

de joalharia, caixas e estojos para jóias, estojos em 

rolo para joalharia, porta-anéis de metal precioso, bo-

tões de punho, caixas para botões de punho, chaveiros 

e porta-chaves, e respectivos amuletos decorativos, 

porta-chaves [bugigangas ou de fantasia], ornamentos, 

estátuas e estatuetas feitas de, ou revestidas de, metais 

ou pedras preciosas ou semi-preciosas, ou imitações 

das mesmas, pulseiras de tornozelo, crachás de metal 

precioso, pulseiras, pulseiras de contas, contas para 

fazer jóias, pulseiras de metal precioso, estojos adapta-

dos para conter artigos de joalharia, amuletos decora-

tivos para pulseiras, fechos para joalharia, fechos para 

colares, caixas decorativas de metal precioso, broches 

decorativos [joalharia], objectos decorativos [orna-

mentos] feitos de metal precioso, alfinetes decorativos 

[joalharia], brincos compridos, grampos de orelha, 

chaveiros de metal precioso, chapéus ornamentais de 

metal precioso, caixas de jóias, couro e imitações de 

couro, peles de animais e peles, bagagem e sacos de 

transporte, chapéus-de-chuva e guarda-sóis, bengalas, 

coleiras, trelas e vestuário para animais, imitação de 

pele, malas [baús] e malas de viagem, chapéus-de-chu-

va, guarda-sóis, bengalas, sacos, sacos de mão, mochi-

las com duas alças, mochilas, sacos de desporto, pastas 

[marroquinaria] [porta-documentos], maletas para do-

cumentos, malas de viagem, cintas para bagagem, eti-

quetas para bagagem, rótulos para bagagem, sacos 

para artigos de higiene, sacos para cosméticos, sacos 

para maquilhagem, estojos de beleza, carteiras, cartei-

ras de bolso, bolsas, porta-cartas [pastas], estojos de 

documentos em couro, caixas em couro, estojos em 

couro, atacadores de couro, sacos e bolsas de viagem 

para vestuário desportivo, sacos de campistas, sacos 

de praia, chapéus-de-sol para praia, sacos para livros, 

porta-cartões de visita sob forma de carteiras, estojos 

para cartões de negócios, bolsas de cosmética, sacos 

de noite, bolsas de noite [bolsas de mão], sacos de mão 

de moda, sacos de vôo, sacos porta-fatos [para viagem] 

de couro, bolsas de mão para homem, bolsas de mão 

bolsas de mão para senhora, pegas para bengalas, sa-

cos de caminhada, mochilas para caminhadas, varas 

para caminhada, utensílios e recipientes domésticos 
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ou de cozinha, utensílios de cozinha e de mesa, excep-

to garfos, facas e colheres, pentes e esponjas, pincéis, 

excepto pincéis de pintura, materiais para escovar, ar-

tigos de limpeza, vidro não trabalhado ou semi-traba-

lhado, excepto vidro de construção, vidros, porcelana 

e faiança, palha de aço, vidro não trabalhado ou semi-

-trabalhado (excepto o vidro utilizado em edifícios), 

copos, artigos de porcelana e faiança não incluídos em 

outras classes, artigos em cristal, cerâmicas para uso 

doméstico, porcelana, cafeteiras (não eléctricas), es-

premedores (não eléctricos), prensa de citrinos (não 

eléctrica), aparelhos para fazer espuma de leite (não 

eléctrico), moinhos de pimenta e sal (operados manu-

almente), caixas de pão, tábuas de cortar, latas para 

bolos, latas para biscoitos, recipientes de armazena-

mento (para alimentos e bebidas), frascos de armaze-

namento, tábuas de engomar, panos de engomar, pegas 

de vestuário, cestos de roupa suja, cestos para lava-

gem, contentores, recipientes isolados termicamente 

(domésticos) para alimentos e bebidas, canecas com 

isolamento térmico, vasos para flores e plantas, tabu-

leiros de sementes, alimentadores de aves, luvas para 

jardinagem, garfos e pinças de churrasco, suportes de 

utensílios, apoios de copos, utensílios para panifica-

ção, pratos para fornos, latas e utensílios, caixas de 

alumínio para o forno, tabuleiros de alumínio para o 

forno, loiça, tabuleiros para talheres, louças, serviços 

de jantar, serviços de pratos, pratos de mesa, pratos, 

garfos para servir, colheres, pinças (cozinha), pratos, 

tigelas e tabuleiros, chávenas e canecas, copos para 

beber, utensílios para bar, individuais, excepto de pa-

pel ou têxtil, porta-guardanapos, anéis de guardana-

pos, aparelho de fragrância do ar, difusores para puri-

ficação do ar, difusores de incenso, vasos, candelabra, 

castiçais, utensílios de cozinha, panelas [panelas e fri-

gideiras], louça de forno, pratos de forno, artigos de 

casa de banho, saboneteiras, dispensadores de sabão, 

escovas para sanita, suportes de rolos de papel higiéni-

co, utensílios de casa de banho, esponjas de casa de 

banho, utensílios de cosmética, esponjas para a pele, 

esponjas corporais, esponjas de pó-de-arroz, escovas 

de unhas, pentes, escovas de maquilhagem, luvas de 

manicure, escovas de roupa, escovas de dentes, esco-

vas de dentes eléctricas, contentores de escovas de 

dentes, suportes para escovas de dentes, estojos de es-

covas de dentes, ornamentos, ornamentos de jardim, 

estátuas, figuras e obras de arte feitas de vidro, porce-

lana, louça de porcelana, faiança, terracota, cerâmica 

ou cristal, aplicadores para aplicação de loções cosmé-

ticas para a pele, escovas de banho, suportes de vidro 

para casas de banho, suportes de toalhas de casa de 

banho, copos de casa de banho, esponjas de banho, co-

pos de cerveja, canecas de cerveja, copos para bebidas, 

copos de vidro para bebidas, mexedores de bebidas, 

esponjas de esfoliação corporal, esponjas corporais, 

abre-garrafas, abre-garrafas, eléctricos, caixas para 

dispensar toalhas de papel, caixas de vidro, vassouras, 

potes de vela [suportes], frascos para doce, tigelas de 

cerâmica, canecas de cerâmica, garrafas de água, ves-

tuário, calçado, chapelaria, roupa interior, lingerie, 

cintos, fraldas de tecido para bebés, guardanapos de 

tecido para bebés, fatos de bebé, botinhas de bebé, bo-

tas de bebé, calçado para bebé, pijamas de bebé, cami-

sas de bebé, sapatos de bebé, calções para bebés, ca-

misolas para bebés, calças de treino para bebés, tops 

para bebés, fatos de banho, fatos de banho para crian-

ças, fatos de banho para homem, fatos de banho para 

mulher, roupões de banho, roupa de praia, túnicas de 

praia, chapéus de praia, sandálias de praia, xailes de 

praia, cintos para vestuário, cintos feitos de imitação 

de couro, calções de biquini, cueca de biquini, tops de 

biquini, blasers, blusas [vestuário formal], calças de 

ganga azuis, chapéus de bilros, jaquetas alcochoadas, 

botas e sapatos, botas para crianças, calções para adul-

tos, calções para crianças, calções para homem, cal-

ções para mulher, cuecas esti lo boxer , calções 

( boxers ), calções de menino [roupa interior], sus-

pensórios para vestuário [suspensórios], sapatos de 

lona, calças três quartos ( Capri ), cardigãs, tops de 

folga casuais com bolsos nas coxas, calças de folga ca-

suais com bolsos, vestuário de caxemira, luvas de ca-

xemira, casacos de caxemira, xailes de caxemira, ca-

misolas de caxemira, calçado casual, calças casuais, 

sapatos casuais, roupa casual, meias de criança, babe-

tes de pano para crianças, vestuário para desporto, 

vestuário de couro, casacos, casacos de mulher, casa-

cos feitos de algodão, vestidos de cocktail, camisas 

com colarinho, colarinhos [vestuário], colarinhos para 

vestidos, calças de combate, fantasias para usar em 

brincadeiras de vestir de crianças, figurinos para utili-

zação em jogos de dramatização, casacos de algodão, 

gravatas de algodão, xailes de algodão, camisolas de 

algodão, jaquetas de ciclismo, calças de ciclismo, sapa-

tos de ciclismo, calções de ciclismo, trajes de dança, 

vestuário de dança, capris de ganga, vestuário de gan-

ga, sapatos de vela, casacos de ganga, calças de ganga 

curtas, tops de ganga, vestidos de ganga, jaquetas de 

ganga, corsários de ganga, calções de ganga, saias de 
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ganga, vestidos, vestidos [vestuário formais], vestidos 

para crianças, vestidos para raparigas, vestidos de mu-

lher, vestidos feitos de pele, vestidos de caxemira, ves-

tidos de lã, roupões, sapatos formais, trajes, casacos de 

viagem, aquecedores de orelhas [vestuário], vestuário 

bordado, vestidos de noite, roupa de noite, toucas for-

mais usadas como alternativa ao chapéu, chapéus de 

moda, luvas, luvas sem dedos, casacos de pescador, 

roupa ajustada para homem, sapatos rasos, calções de 

lã, casacos de lã, pulôveres de lã, vestuário de lã, cal-

ções de lã, tops de lã, chinelos de dedo [calçado], cal-

çado para adultos, calçado para crianças, calçado para 

homem, calçado para mulher, roupa formal para ho-

mem, roupa formal para mulher, roupa formal para 

crianças, calçado formal, calças formais, vestuário de 

pele, casacos de pele, luvas de pele, chapéus de pele, 

jaquetas de pele, protectores de pêlo, chapéus, chapéus 

para crianças, aros para usar na cabeça enquanto ves-

tuário, bandanas para usar na cabeça [vestuário], ca-

misolas com capuz, tops com capuzes, botas para be-

bés, calçado para bebés, sapatos para bebés, calças de 

ganga, camisolas [vestuário], tops para jogging, tops, 

camisolas compridas, vestidos sem mangas e colari-

nho, macacões [vestuário], calções de malha, vestidos 

de malha, saias de malha, luvas de malha, tops de ma-

lha, roupa de malha [vestuário], cordas de cintura para 

kimonos [koshihimo], xailes de rendas, cintos de couro 

[vestuário], casacos de couro, vestidos de couro, luvas 

de couro, protectores de cabeça de couro (vestuário), 

casacos de couro, camisas de couro, sapatos de couro, 

chinelos de couro, perneiras, perneiras [calças], calça-

do de lazer, sapatos de lazer, roupa de lazer, casacos 

reflectores de luz, jaquetas reflectores de luz, jaquetas 

leves, camisolas leves, roupa de linho, casacos compri-

dos, blusas de manga comprida, casacos de manga 

comprida, camisas de manga comprida, camisolas de 

manga comprida, T-shirts de manga comprida, cami-

solas interiores de manga comprida, roupa casual, ves-

tuário de maternidade, vestidos de maternidade, per-

neiras de maternidade, camisas de maternidade, cal-

ções de maternidade, roupa de dormir de maternidade, 

calças de maternidade, tops de maternidade, saias 

maxi, meias de vestuário masculino, meias de homem, 

fatos de homem, mini-saias, camisolas de gola alta, 

tops de gola alta, calças de dormir, camisas de dormir, 

roupa de noite, fatos de uma peça, fatos de banho de 

uma só peça, vestuário de exterior, vestuário exterior 

para bebés, vestuário exterior para rapazes, roupa ex-

terior para crianças, vestuário exterior para raparigas, 

sobretudos, sobrecamisolas, jaquetas acolchoadas, pi-

jamas-calções, pijamas para adultos, pijamas para 

crianças, pijamas para homem, pijamas para mulher, 

parcas, sapato de lona leve com sola de borracha, tops 

de pólo em malha, camisas pólo, fatos de debutantes, 

T-shirts estampadas, saltos altos [calçado], impermeá-

veis, gabardinas, chapéus de chuva, jaquetas de chuva, 

forros de vestuário prontos a usar, vestuário pronto a 

vestir, sapatos de corrida, sandálias para crianças, san-

dálias para homem, sandálias para mulher, sarongs, 

lenços de mulher, uniformes escolares, luvas de pele 

de carneiro, camisas, camisas [roupa formal], camisas 

para adultos, camisas para crianças, camisas para ho-

mem, camisas para vestir com fatos, camisas para mu-

lher, sapatos para adultos, sapatos para crianças, sapa-

tos para homem, sapatos para mulher, conjuntos de 

calções [vestuário], calções para adultos, calções para 

crianças, calções para homem, calções para mulher, 

blusas de manga curta, casacos de manga curta, cami-

sas desportivas de manga curta, camisolas de manga 

curta, T-shirts de manga curta, lenços de mulher, len-

ços de mulher em seda, xailes de seda, saias, saias 

[roupa formal], saia de fato, fatos de esqui, roupa de 

dormir para bebés, roupa de dormir para crianças, 

roupa de dormir para homem, roupa de dormir para 

mulher, pantufas, meias-pantufa, combinados enquan-

to roupa interior, camisolas de desporto, camisas de 

desporto, coletes desportivos, fatos [vestuário formal], 

fatos [vestuário], vestidos para o sol, chapéus de sol, 

fatos para o sol, camisolas, camisolas para adultos, ca-

misolas de crianças, camisolas de homem, camisolas 

de mulher, calças de treino, calças de treino para adul-

tos, calças de treino para crianças, calças de treino 

para homem, calças de treino para mulher, calções de 

banho, vestuário térmico, chapelaria térmica, meias 

térmicas, fatos de treino, tops de fato de treino para 

desporto, calças, calças [vestuário formal], calças para 

adultos, calças para bebés, calças para crianças, calças 

para lactentes, calças para homem, calças para mulher, 

T-shirts com logótipos, camisas de gola alta, camisolas 

de gola alta, tops de gola alta, uniformes, tops de cole-

te, viseiras enquanto chapelaria, roupa impermeável, 

casacos impermeáveis, roupa exterior impermeável, 

vestuário à prova de intempéries, casacos à prova de 

intempéries, calças à prova de intempéries, vestuário 

exterior resistente às intempéries, galochas (botas de 

Wellington), botas de inverno, casacos de inverno, lu-

vas de inverno, meias de mulher, casacos de lã, vestuá-

rio de lã, chapéus de lã, meias de lã, collants de lã, xai-
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les de lã, camisolas de lã, calções de ioga, calças de 

ioga, tops de ioga, carpetes, tapetes, tapetes e esteiras, 

linóleo e outros materiais para revestimento de pavi-

mentos, tapeçarias murais decorativas, não sendo em 

matérias têxteis, tapetes de banho, tapetes de brincar, 

sacos para tapetes de ioga, tapetes de exercício, tape-

tes para o chão, tapetes para ioga, jogos, brinquedos e 

artigos de brincar, aparelhos de jogos de vídeo, artigos 

de ginástica e desporto, decorações para árvores de 

Natal, cartas de jogar, decorações e enfeites para árvo-

res de Natal, árvores artificiais de Natal, decorações 

festivas, petardos de Natal, meias de Natal, bonecos 

para bebés, guizos de bebé incorporando anéis de den-

tição, brinquedos para bebés, brinquedos para o ba-

nho, brinquedos de saco de feijão, bonecas de Natal, 

brinquedos para berço, brinquedos de personagens de 

fantasia, difusores de junco, preparações de fragrân-

cias de ar, velas, velas perfumadas, velas pequenas, 

software de aplicações móveis, armações para óculos 

[óptica], armações para óculos, armações para óculos 

de sol, estojos para óculos de sol, dispositivos de uso 

corporal para registo de actividade física, papel e car-

tão, material impresso, artigos para encadernações, fo-

tografias impressas, artigos de papelaria, artigos de es-

critório, adesivos para artigos de papelaria ou para uso 

doméstico, materiais de desenho e materiais para ar-

tistas, brochas [pincéis], materiais didácticos e peda-

gógicos, materiais plásticos para embalagem e empa-

cotamento, sacos para embalagem, artigos para emba-

lagens, embalagens de oferta, caixas para embalagem, 

revistas, publicações, diários, livros, revistas, organi-

zadores pessoais, jornais, impressões de arte, cadernos 

de apontamentos, cartas [cartões], guardanapos de pa-

pel, guardanapos descartáveis, papel de embalagem, 

bolsas de viagem, estojos para chaves [marroquinaria], 

sacos de lavagem para transporte de artigos de higiene 

pessoal, sacos para cosméticos [conjuntos], chaleiras, 

conjuntos de latas, recipientes para chá, galhetas, ga-

lheteiros, saca-rolhas, bases para copos, não sendo de 

papel ou têxtil, conjuntos para piqueniques, loiça para 

piqueniques, caixas de piquenique, terrinas, fios, lãs, 

linhas, têxteis e substitutos de têxteis, tecidos, linhos, 

roupas de uso doméstico, cortinas, roupa de cama, 

roupa de banho, excepto vestuário, roupa de mesa, ex-

cepto de papel, roupa de cozinha, coberturas para mó-

veis, cobertores, guardanapos de pano, toalhas de 

mesa, corredores de mesa, excepto de papel, bases 

para copos (roupa de mesa), individuais de mesa em 

tecido, lençóis, colchas, dosséis de cama, mantas de 

cama, fronhas, edredões, protectores de colchões (rou-

pa de cama), edredões, lençóis ajustáveis, colchas, co-

berturas de colchões, sacos-cama, toalhas, toalhas 

para a cara, toalhas de mãos, toalhas de banho, lençóis 

têxteis, lençóis de banho, luvas de banho, luvas para 

duche, cortinas feitas de plástico para utilização em 

chuveiros, capas para almofada, mantas para piqueni-

ques, luvas, roupa formal para mulher, roupa formal 

para crianças, tops, camisolas compridas, calças, suti-

ãs, meias, collants, meias de malha, xailes, artigos de 

retrosaria, acessórios para cabelo, fitas [passamana-

ria], laços para vestuário, laços para o cabelo, fitas e 

laços para embalar presentes, botões, artigos de costu-

ra, conjuntos de costura, cestos de costura, agulhas 

para coser, caixas de costura, artigos têxteis de deco-

ração, amuletos decorativos para óculos, amuletos de-

corativos para telemóveis, remendos de tecido orna-

mental, crachás bordados, crachás de botão, crachás, 

agulhas de tricotar, bandoletes, peças de cabelo, redes 

para o cabelo, elásticos para o cabelo, faixa circular de 

elástico revestido de tecido (elásticos de cabelo), gan-

chos de cabelo, alfinetes de cabelo, clipes para o cabe-

lo, rolos de cabelo, remendos bordados, remendos de 

tecido para vestuário, laço, cordões [laços], bordados, 

alfinetes para o cabelo, alfinetes de segurança, gancho 

de cabelo saliente, alfinetes de tricotar; serviços de in-

formação, aconselhamento e consultoria relacionados 

com o supracitado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/11  Reino Unido

N.º UK00003577571

[210]  N.º : N/184812

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos; preparação, or-

ganização, condução e apresentação de seminários, 

workshops, aulas, webinars, conferências, formação 

online programas de ensino à distância; preparação, 

organização, condução e apresentação de concertos, 

actuações ao vivo, eventos especiais de entretenimen-
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to, eventos artísticos e culturas, entretenimento teatral, 

competições, concursos, feiras, festivais, exposições, 

mostras e eventos desportivos; produção, distribuição 

e apresentação de programas de rádio, programas de 

televisão, imagens em movimento, gravações sonoras; 

fornecimento de programa de televisão, rádio, áudio, 

vídeo, podcast e webcast a decorrer; fornecimento de 

programação de entretenimento, desporto, música, in-

formação, notícias e eventos da actualidade através de 

redes de telecomunicações, redes de computador, In-

ternet, satélite, rádio, redes de comunicações wireless, 

televisão e televisão por cabo; fornecimento de progra-

mação de entretenimento, desporto, música, informa-

ção, notícias e eventos da actualidade não transferíveis 

por download; fornecimento de sites com apresentação 

de programação de entretenimento, desporto, música, 

informação, notícias, eventos da actualidade, artística 

e cultural; fornecimento de sites com apresentação 

de informação no campo do entretenimento, música, 

desporto, notícias e arte e cultura; fornecimento de 

jogos de computador, jogos electrón icos, jogos 

interactivos, e videojogos não transferíveis por down-

load; fornecimento de informações, horários, revisões 

e recomendações personalizadas de programas educa-

tivos, entretenimento, imagens em movimento, teatro, 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras 

e eventos desportivos; serviços de reserva de bilhetes 

e de inscrições para programas educativos, entreteni-

mento, imagens em movimento, teatro e eventos artís-

ticos e culturais, concertos, actuações ao vivo, compe-

tições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos 

desportivos; publicação e apresentação de análises, 

inquéritos e classificações e fornecimento de sites 

interactivos para a publicação e partilha de análises, 

inquéritos e classificações relativas a programas educa-

tivos, entretenimento, imagens em movimento, teatro, 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras 

e eventos desportivos; fornecimento de toques, música 

pré-gravada, vídeos e grafismos não transferíveis por 

download para utilizar em dispositivos de comunica-

ções móveis; fornecimento de um sítio na web para fins 

de informação no domínio do entretenimento para o 

carregamento, armazenamento, partilha, visualização 

e publicação de imagens, áudio, vídeos, boletins in-

formativos online, blogs, podcasts e conteúdos multi-

média; publicação de livros, periódicos, jornais, news-

letters, manuais, blogs, boletins informativos e outras 

publicações; fornecimento de sites que apresentam 

livros, periódicos, jornais, newsletters, manuais, blogs, 

boletins informativos e outras publicações; reporta-

gens noticiosas; serviços de biblioteca electrónicos e 

online; fornecimento de software de computador não 

transferível por download para utilizar em articulação 

com fitness e exercício físico; fornecimento de sites 

que apresentam informações no campo do fitness e do 

exercício físico; serviços de imagens digitais; criação 

de efeitos visuais e grafismos para terceiros; serviços 

de fornecimento de texto, dados, imagem, áudio, vídeo 

e conteúdos multimédia pré-gravados e não descar-

regáveis, nomeadamente livros electrónicos, revistas, 

periódicos, boletins, jornais, revistas e outras publi-

cações, música, concertos, vídeos, rádio, televisão, 

notícias e desporto, através da Internet e outras redes 

electrónicas e de comunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184820

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos; preparação, or-

ganização, condução e apresentação de seminários, 

workshops, aulas, webinars, conferências, formação 

online programas de ensino à distância; preparação, 

organização, condução e apresentação de concertos, 

actuações ao vivo, eventos especiais de entretenimen-

to, eventos artísticos e culturas, entretenimento teatral, 

competições, concursos, feiras, festivais, exposições, 

mostras e eventos desportivos; produção, distribuição 

e apresentação de programas de rádio, programas de 

televisão, imagens em movimento, gravações sonoras; 

fornecimento de programa de televisão, rádio, áudio, 

vídeo, podcast e webcast a decorrer; fornecimento de 

programação de entretenimento, desporto, música, in-

formação, notícias e eventos da actualidade através de 

redes de telecomunicações, redes de computador, In-

ternet, satélite, rádio, redes de comunicações wireless, 

televisão e televisão por cabo; fornecimento de progra-

mação de entretenimento, desporto, música, informa-

ção, notícias e eventos da actualidade não transferíveis 
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por download; fornecimento de sites com apresentação 

de programação de entretenimento, desporto, música, 

informação, notícias, eventos da actualidade, artística 

e cultural; fornecimento de sites com apresentação 

de informação no campo do entretenimento, música, 

desporto, notícias e arte e cultura; fornecimento de 

jogos de computador, jogos electrón icos, jogos 

interactivos, e videojogos não transferíveis por down-

load; fornecimento de informações, horários, revisões 

e recomendações personalizadas de programas educa-

tivos, entretenimento, imagens em movimento, teatro, 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras 

e eventos desportivos; serviços de reserva de bilhetes 

e de inscrições para programas educativos, entreteni-

mento, imagens em movimento, teatro e eventos artís-

ticos e culturais, concertos, actuações ao vivo, compe-

tições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos 

desportivos; publicação e apresentação de análises, 

inquéritos e classificações e fornecimento de sites 

interactivos para a publicação e partilha de análises, 

inquéritos e classificações relativas a programas educa-

tivos, entretenimento, imagens em movimento, teatro, 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras 

e eventos desportivos; fornecimento de toques, música 

pré-gravada, vídeos e grafismos não transferíveis por 

download para utilizar em dispositivos de comunica-

ções móveis; fornecimento de um sítio na web para fins 

de informação no domínio do entretenimento para o 

carregamento, armazenamento, partilha, visualização 

e publicação de imagens, áudio, vídeos, boletins in-

formativos online, blogs, podcasts e conteúdos multi-

média; publicação de livros, periódicos, jornais, news-

letters, manuais, blogs, boletins informativos e outras 

publicações; fornecimento de sites que apresentam 

livros, periódicos, jornais, newsletters, manuais, blogs, 

boletins informativos e outras publicações; reporta-

gens noticiosas; serviços de biblioteca electrónicos e 

online; fornecimento de software de computador não 

transferível por download para utilizar em articulação 

com fitness e exercício físico; fornecimento de sites 

que apresentam informações no campo do fitness e do 

exercício físico; serviços de imagens digitais; criação 

de efeitos visuais e grafismos para terceiros; serviços 

de fornecimento de texto, dados, imagem, áudio, vídeo 

e conteúdos multimédia pré-gravados e não descar-

regáveis, nomeadamente livros electrónicos, revistas, 

periódicos, boletins, jornais, revistas e outras publi-

cações, música, concertos, vídeos, rádio, televisão, 

notícias e desporto, através da Internet e outras redes 

electrónicas e de comunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184826

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos; preparação, or-

ganização, condução e apresentação de seminários, 

workshops, aulas, webinars, conferências, formação 

online programas de ensino à distância; preparação, 

organização, condução e apresentação de concertos, 

actuações ao vivo, eventos especiais de entretenimen-

to, eventos artísticos e culturas, entretenimento teatral, 

competições, concursos, feiras, festivais, exposições, 

mostras e eventos desportivos; produção, distribuição 

e apresentação de programas de rádio, programas de 

televisão, imagens em movimento, gravações sonoras; 

fornecimento de programa de televisão, rádio, áudio, 

vídeo, podcast e webcast a decorrer; fornecimento de 

programação de entretenimento, desporto, música, in-

formação, notícias e eventos da actualidade através de 

redes de telecomunicações, redes de computador, In-

ternet, satélite, rádio, redes de comunicações wireless, 

televisão e televisão por cabo; fornecimento de progra-

mação de entretenimento, desporto, música, informa-

ção, notícias e eventos da actualidade não transferíveis 

por download; fornecimento de sites com apresentação 

de programação de entretenimento, desporto, música, 

informação, notícias, eventos da actualidade, artística 

e cultural; fornecimento de sites com apresentação 

de informação no campo do entretenimento, música, 

desporto, notícias e arte e cultura; fornecimento de 

jogos de computador, jogos electrón icos, jogos 

interactivos, e videojogos não transferíveis por down-

load; fornecimento de informações, horários, revisões 

e recomendações personalizadas de programas educa-

tivos, entretenimento, imagens em movimento, teatro, 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras 
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e eventos desportivos; serviços de reserva de bilhetes 

e de inscrições para programas educativos, entreteni-

mento, imagens em movimento, teatro e eventos artís-

ticos e culturais, concertos, actuações ao vivo, compe-

tições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos 

desportivos; publicação e apresentação de análises, 

inquéritos e classificações e fornecimento de sites 

interactivos para a publicação e partilha de análises, 

inquéritos e classificações relativas a programas educa-

tivos, entretenimento, imagens em movimento, teatro, 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras 

e eventos desportivos; fornecimento de toques, música 

pré-gravada, vídeos e grafismos não transferíveis por 

download para utilizar em dispositivos de comunica-

ções móveis; fornecimento de um sítio na web para fins 

de informação no domínio do entretenimento para o 

carregamento, armazenamento, partilha, visualização 

e publicação de imagens, áudio, vídeos, boletins in-

formativos online, blogs, podcasts e conteúdos multi-

média; publicação de livros, periódicos, jornais, news-

letters, manuais, blogs, boletins informativos e outras 

publicações; fornecimento de sites que apresentam 

livros, periódicos, jornais, newsletters, manuais, blogs, 

boletins informativos e outras publicações; reporta-

gens noticiosas; serviços de biblioteca electrónicos e 

online; fornecimento de software de computador não 

transferível por download para utilizar em articulação 

com fitness e exercício físico; fornecimento de sites 

que apresentam informações no campo do fitness e do 

exercício físico; serviços de imagens digitais; criação 

de efeitos visuais e grafismos para terceiros; serviços 

de fornecimento de texto, dados, imagem, áudio, vídeo 

e conteúdos multimédia pré-gravados e não descar-

regáveis, nomeadamente livros electrónicos, revistas, 

periódicos, boletins, jornais, revistas e outras publi-

cações, música, concertos, vídeos, rádio, televisão, 

notícias e desporto, através da Internet e outras redes 

electrónicas e de comunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184832

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos; preparação, or-

ganização, condução e apresentação de seminários, 

workshops, aulas, webinars, conferências, formação 

online programas de ensino à distância; preparação, 

organização, condução e apresentação de concertos, 

actuações ao vivo, eventos especiais de entretenimen-

to, eventos artísticos e culturas, entretenimento teatral, 

competições, concursos, feiras, festivais, exposições, 

mostras e eventos desportivos; produção, distribuição 

e apresentação de programas de rádio, programas de 

televisão, imagens em movimento, gravações sonoras; 

fornecimento de programa de televisão, rádio, áudio, 

vídeo, podcast e webcast a decorrer; fornecimento de 

programação de entretenimento, desporto, música, in-

formação, notícias e eventos da actualidade através de 

redes de telecomunicações, redes de computador, In-

ternet, satélite, rádio, redes de comunicações wireless, 

televisão e televisão por cabo; fornecimento de progra-

mação de entretenimento, desporto, música, informa-

ção, notícias e eventos da actualidade não transferíveis 

por download; fornecimento de sites com apresentação 

de programação de entretenimento, desporto, música, 

informação, notícias, eventos da actualidade, artística 

e cultural; fornecimento de sites com apresentação 

de informação no campo do entretenimento, música, 

desporto, notícias e arte e cultura; fornecimento de 

jogos de computador, jogos electrón icos, jogos 

interactivos, e videojogos não transferíveis por down-

load; fornecimento de informações, horários, revisões 

e recomendações personalizadas de programas educa-

tivos, entretenimento, imagens em movimento, teatro, 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras 

e eventos desportivos; serviços de reserva de bilhetes 

e de inscrições para programas educativos, entreteni-

mento, imagens em movimento, teatro e eventos artís-

ticos e culturais, concertos, actuações ao vivo, compe-

tições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos 

desportivos; publicação e apresentação de análises, 

inquéritos e classificações e fornecimento de sites 

interactivos para a publicação e partilha de análises, 

inquéritos e classificações relativas a programas educa-

tivos, entretenimento, imagens em movimento, teatro, 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras 

e eventos desportivos; fornecimento de toques, música 

pré-gravada, vídeos e grafismos não transferíveis por 
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download para utilizar em dispositivos de comunica-

ções móveis; fornecimento de um sítio na web para fins 

de informação no domínio do entretenimento para o 

carregamento, armazenamento, partilha, visualização 

e publicação de imagens, áudio, vídeos, boletins in-

formativos online, blogs, podcasts e conteúdos multi-

média; publicação de livros, periódicos, jornais, news-

letters, manuais, blogs, boletins informativos e outras 

publicações; fornecimento de sites que apresentam 

livros, periódicos, jornais, newsletters, manuais, blogs, 

boletins informativos e outras publicações; reporta-

gens noticiosas; serviços de biblioteca electrónicos e 

online; fornecimento de software de computador não 

transferível por download para utilizar em articulação 

com fitness e exercício físico; fornecimento de sites 

que apresentam informações no campo do fitness e do 

exercício físico; serviços de imagens digitais; criação 

de efeitos visuais e grafismos para terceiros; serviços 

de fornecimento de texto, dados, imagem, áudio, vídeo 

e conteúdos multimédia pré-gravados e não descar-

regáveis, nomeadamente livros electrónicos, revistas, 

periódicos, boletins, jornais, revistas e outras publi-

cações, música, concertos, vídeos, rádio, televisão, 

notícias e desporto, através da Internet e outras redes 

electrónicas e de comunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184836

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos; provisão de forma-

ção, orientação, treino, estágios, aprendizagem, e pro-

gramas de aconselhamento sobre orientação profissio-

nal em áreas de publicidade, marketing, comunicação 

e design; preparação, organização, condução e apre-

sentação de seminários, workshops, aulas, webinars, 

conferências, formação online programas de ensino à 

distância; preparação, organização, condução e apre-

sentação de concertos, actuações ao vivo, eventos espe-

ciais de entretenimento, eventos artísticos e culturas, 

entretenimento teatral, competições, concursos, feiras, 

festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; 

desenvolvimento, produção, distribuição, aluguer, e 

apresentação de programas de rádio, programas de 

televisão, imagens em movimento, conteúdos multimé-

dia de entretenimento, podcasts, e gravações sonoras; 

fornecimento de programa de televisão, rádio, áudio, 

vídeo, podcast e webcast a decorrer; fornecimento de 

programação de entretenimento, desporto, animação, 

música, informação, notícias, realidades correntes, do-

cumentários, e eventos da actualidade, artística e cul-

tural através de redes de telecomunicações, redes de 

computador, internet, satélite, rádio, redes de comuni-

cações wireless, televisão e televisão por cabo; forne-

cimento de programação de entretenimento, desporto, 

animação, música, informação, notícias, realidades 

correntes, documentários, e eventos da actualidade, 

artística e cultural não transferíveis por download; 

provisão de guias interactivos para pesquisa, gravação, 

e arquivamento de programas de televisão, filmes, e 

conteúdos multimédia de entretenimento, podcasts, 

e gravações sonoras; fornecimento de um site para o 

carregamento, armazenamento, partilha, visualização 

e publicação de imagens, áudio, vídeos, boletins infor-

mativos online, blogs, podcasts e conteúdos multimé-

dia; fornecimento de sites e aplicações de computador 

com apresentação de programação de entretenimento, 

desporto, animação, música, informação, notícias, 

realidades correntes, documentários, eventos da ac-

tualidade, artística e cultural; fornecimento de sites e 

aplicações de computador com apresentação de infor-

mação no campo do entretenimento, desporto, música, 

notícias, documentários, e eventos da actualidade, e 

arte e cultura; informação sobre entretenimento; for-

necimento de jogos de computador, jogos electrónicos, 

jogos interactivos, e videojogos não transferíveis por 

download; fornecimento de informações, horários, re-

visões e recomendações personalizadas de programas 

educativos, entretenimento, imagens em movimento, 

teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, actua-

ções ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, 

mostras e eventos desportivos; serviços de reserva de 

bilhetes e de inscrições para programas educativos, 

entretenimento, imagens em movimento, teatro e 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mos-

tras e eventos desportivos; publicação e apresentação 

de análises, inquéritos e classificações e fornecimen-

to de sites interactivos e aplicações de computador 

para a publicação e partilha de análises, inquéritos e 
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classificações relativas a programas educativos, entre-

tenimento, imagens em movimento, teatro, eventos 

artísticos e culturais, concertos, actuações ao vivo, 

competições, feiras, festivais, exposições, mostras e 

eventos desportivos; fornecimento de toques, música 

pré-gravada, vídeos e grafismos não transferíveis por 

download para utilizar em dispositivos de comunica-

ções móveis; publicação de livros, periódicos, jornais, 

newsletters, manuais, blogs, boletins informativos e 

outras publicações; fornecimento de sites e aplicações 

de computador que apresentam livros, periódicos, jor-

nais, newsletters, manuais, blogs, boletins informativos 

e outras publicações; reportagens noticiosas; serviços 

de biblioteca electrónicos e online; serviços de forneci-

mento de texto, dados, imagem, áudio, vídeo e conteú-

dos multimédia pré-gravados e não descarregáveis, no-

meadamente livros electrónicos, revistas, periódicos, 

boletins, jornais, revistas e outras publicações, música, 

concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias e desporto 

através da Internet e outras redes electrónicas e de co-

municações; fornecimento de software de computador 

não transferível por download para utilizar em articu-

lação com fitness e exercício físico; serviços de consul-

toria, formação e instrução relacionada com fitness e 

exercício físico; provisão de aulas de fitness e exercício 

físico; provisão de instalações para fitness e exercício 

físico; provisão de um sítio na web apresentando in-

formações sobre fitness e exercício físico; serviços de 

imagens digitais; criação de efeitos visuais e grafismos 

para terceiros; serviços bibliotecários; serviços de bi-

blioteca em linha; distribuição de cassetes de vídeo; 

exploração de instalações recreativas; informação 

sobre atividades recreativas; aluguer de brinquedos; 

aluguer de equipamento de jogos; orientação de visitas 

guiadas; treino de animais; modelos para artistas plás-

ticos; organização de lotarias; aluguer de aquários de 

interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184839

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos; provisão de forma-

ção, orientação, treino, estágios, aprendizagem, e pro-

gramas de aconselhamento sobre orientação profissio-

nal em áreas de publicidade, marketing, comunicação 

e design; preparação, organização, condução e apre-

sentação de seminários, workshops, aulas, webinars, 

conferências, formação online programas de ensino à 

distância; preparação, organização, condução e apre-

sentação de concertos, actuações ao vivo, eventos espe-

ciais de entretenimento, eventos artísticos e culturas, 

entretenimento teatral, competições, concursos, feiras, 

festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; 

desenvolvimento, produção, distribuição, aluguer, e 

apresentação de programas de rádio, programas de 

televisão, imagens em movimento, conteúdos multimé-

dia de entretenimento, podcasts, e gravações sonoras; 

fornecimento de programa de televisão, rádio, áudio, 

vídeo, podcast e webcast a decorrer; fornecimento de 

programação de entretenimento, desporto, animação, 

música, informação, notícias, realidades correntes, do-

cumentários, e eventos da actualidade, artística e cul-

tural através de redes de telecomunicações, redes de 

computador, internet, satélite, rádio, redes de comuni-

cações wireless, televisão e televisão por cabo; forne-

cimento de programação de entretenimento, desporto, 

animação, música, informação, notícias, realidades 

correntes, documentários, e eventos da actualidade, 

artística e cultural não transferíveis por download; 

provisão de guias interactivos para pesquisa, gravação, 

e arquivamento de programas de televisão, filmes, e 

conteúdos multimédia de entretenimento, podcasts, 

e gravações sonoras; fornecimento de um site para o 

carregamento, armazenamento, partilha, visualização 

e publicação de imagens, áudio, vídeos, boletins infor-

mativos online, blogs, podcasts e conteúdos multimé-

dia; fornecimento de sites e aplicações de computador 

com apresentação de programação de entretenimento, 

desporto, animação, música, informação, notícias, 

realidades correntes, documentários, eventos da ac-

tualidade, artística e cultural; fornecimento de sites e 

aplicações de computador com apresentação de infor-

mação no campo do entretenimento, desporto, música, 

notícias, documentários, e eventos da actualidade, e 

arte e cultura; informação sobre entretenimento; for-

necimento de jogos de computador, jogos electrónicos, 

jogos interactivos, e videojogos não transferíveis por 

download; fornecimento de informações, horários, re-

visões e recomendações personalizadas de programas 

educativos, entretenimento, imagens em movimento, 

teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, actua-
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ções ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, 

mostras e eventos desportivos; serviços de reserva de 

bilhetes e de inscrições para programas educativos, 

entretenimento, imagens em movimento, teatro e 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mos-

tras e eventos desportivos; publicação e apresentação 

de análises, inquéritos e classificações e fornecimen-

to de sites interactivos e aplicações de computador 

para a publicação e partilha de análises, inquéritos e 

classificações relativas a programas educativos, entre-

tenimento, imagens em movimento, teatro, eventos 

artísticos e culturais, concertos, actuações ao vivo, 

competições, feiras, festivais, exposições, mostras e 

eventos desportivos; fornecimento de toques, música 

pré-gravada, vídeos e grafismos não transferíveis por 

download para utilizar em dispositivos de comunica-

ções móveis; publicação de livros, periódicos, jornais, 

newsletters, manuais, blogs, boletins informativos e 

outras publicações; fornecimento de sites e aplicações 

de computador que apresentam livros, periódicos, jor-

nais, newsletters, manuais, blogs, boletins informativos 

e outras publicações; reportagens noticiosas; serviços 

de biblioteca electrónicos e online; serviços de forneci-

mento de texto, dados, imagem, áudio, vídeo e conteú-

dos multimédia pré-gravados e não descarregáveis, no-

meadamente livros electrónicos, revistas, periódicos, 

boletins, jornais, revistas e outras publicações, música, 

concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias e desporto 

através da Internet e outras redes electrónicas e de co-

municações; fornecimento de software de computador 

não transferível por download para utilizar em articu-

lação com fitness e exercício físico; serviços de consul-

toria, formação e instrução relacionada com fitness e 

exercício físico; provisão de aulas de fitness e exercício 

físico; provisão de instalações para fitness e exercício 

físico; provisão de um sítio na web apresentando in-

formações sobre fitness e exercício físico; serviços de 

imagens digitais; criação de efeitos visuais e grafismos 

para terceiros; serviços bibliotecários; serviços de bi-

blioteca em linha; distribuição de cassetes de vídeo; 

exploração de instalações recreativas; informação 

sobre atividades recreativas; aluguer de brinquedos; 

aluguer de equipamento de jogos; orientação de visitas 

guiadas; treino de animais; modelos para artistas plás-

ticos; organização de lotarias; aluguer de aquários de 

interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184972

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos médicos, nomeadamen-

te implantes em gel vendidos individualmente ou em 

conjunto, incluindo, mas não se limitando a, seringas 

pré-cheias, para tratar linhas, rugas, cicatrizes, lábios, 

para reafirmar o rosto e o corpo e para rejuvenesci-

mento da pele; seringas para injecção; dispositivos de 

injecção para produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/25  Reino Unido

N.º UK00003615880

[210]  N.º : N/184975

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185083

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : Space Exploration Technologies 

Corp.

  Endereço : 1 Rocket Road, Hawthorne, Califor-

nia 90250, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de comunicação e transmissão 

via satélite; serviços de comunicação de banda larga 

sem fios; transmissão de dados, voz e vídeo via satélite; 

serviços interactivos de comunicação por satélite; 
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entrega de mensagens por transmissão electrónica; 

fornecimento de ligações de telecomunicações à Inter-

net; serviços de gateway de telecomunicações; forneci-

mento de acesso de alta velocidade à Internet sem fios; 

fornecimento de acesso de múltiplos utilizadores à In-

ternet, a redes informáticas globais e a redes de comu-

nicações electrónicas; fornecimento de acesso a redes 

globais de informação; serviços de telecomunicações 

via satélite; disponibilização de um website com in-

formações no campo das comunicações por satélite; 

disponibilização de um website com informações no 

domínio do acesso à Internet via satélite; fornecimento 

de acesso a bases de dados electrónicas e informação 

on-line para utilização na recuperação de dados de sa-

télite, gravações e medições; serviços de fotografia por 

satélite [serviços de telecomunicação].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185084

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : Space Exploration Technologies 

Corp.

  Endereço : 1 Rocket Road, Hawthorne, Califor-

nia 90250, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação e desenvol-

vimento no domínio das comunicações por satélite; 

serviços de consultoria [tecnológica/científica] no 

domínio das comunicações por satélite; serviços de 

engenharia no domínio das comunicações por satéli-

te; serviços científicos e tecnológicos, nomeadamente 

investigação, análise e monitorização de dados captu-

rados através de sensores e satélites remotos; serviços 

de teledetecção, nomeadamente levantamentos aéreos 

através da utilização de satélites.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185172

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Seer, Inc.

  Endereço : 3800 Bridge Parkway, Redwood City, 

California 94065, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Reagentes, enzimas e nucleótidos para 

investigação científica ou médica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185173

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Seer, Inc.

  Endereço : 3800 Bridge Parkway, Redwood City, 

California 94065, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Reagentes de diagnóstico médico; rea-

gentes para utilização em testes de proteínas para fins 

médicos e de diagnóstico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185174

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Seer, Inc.

  Endereço : 3800 Bridge Parkway, Redwood City, 

California 94065, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático descarregável 

para análise de proteínas, proteomas e dados biológi-

cos; software informático para gráficos de proteomas 

e para utilização em diagnósticos médicos; software 

informático para acesso e utilização de bases de dados 

e informações para utilização em conexão com servi-

ços de investigação e desenvolvimento nos domínios 

da medicina, proteómica e biotecnologia; software 

informático descarregável para análise de dados mole-

culares e clínicos e para fornecer recomendações per-

sonalizadas em matéria de cuidados de saúde.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185175

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Seer, Inc.

  Endereço : 3800 Bridge Parkway, Redwood City, 

California 94065, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Instrumentos clínicos nomeadamente, 

instrumentos de preparação de amostras proteómicas 

para fins médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185176

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Seer, Inc.

  Endereço : 3800 Bridge Parkway, Redwood City, 

California 94065, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Recolha e análise de dados molecu-

lares e clínicos para investigação clínica; análise de 

proteínas para fins de investigação científica e médica; 

fornecimento de software não descarregável para a 

análise de proteínas, proteomas e dados biológicos; 

fornecimento de software não descarregável de utiliza-

ção temporária para gráficos de proteomas e para uti-

lização em diagnósticos médicos; fornecimento de uti-

lização temporária de software não descarregável para 

acesso a bases de dados e informações para utilização 

em conexão com serviços de investigação e desenvol-

vimento nos domínios da medicina, proteómica e bio-

tecnologia; fornecimento de utilização temporária de 

software não descarregável para análise de dados mo-

leculares e clínicos e fornecimento de recomendações 

personalizadas de cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185177

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Seer, Inc.

  Endereço : 3800 Bridge Parkway, Redwood City, 

California 94065, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Disponibilização de informação sobre 

cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185178

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Seer, Inc.

  Endereço : 3800 Bridge Parkway, Redwood City, 

California 94065, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Reagentes, enzimas e nucleótidos para 

investigação científica ou médica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185179

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Seer, Inc.

  Endereço : 3800 Bridge Parkway, Redwood City, 

California 94065, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Reagentes de diagnóstico médico; rea-

gentes para utilização em testes de proteínas para fins 

médicos e de diagnóstico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185180

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Seer, Inc.

  Endereço : 3800 Bridge Parkway, Redwood City, 

California 94065, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : Software informático descarregável 

para análise de proteínas, proteomas e dados biológi-

cos; software informático para gráficos de proteomas 

e para utilização em diagnósticos médicos; software 

informático para acesso e utilização de bases de dados 

e informações para utilização em conexão com servi-

ços de investigação e desenvolvimento nos domínios 

da medicina, proteómica e biotecnologia; software 

informático descarregável para análise de dados mole-

culares e clínicos e para fornecer recomendações per-

sonalizadas em matéria de cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185181

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Seer, Inc.

  Endereço : 3800 Bridge Parkway, Redwood City, 

California 94065, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Instrumentos clínicos nomeadamente, 

instrumentos de preparação de amostras proteómicas 

para fins médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185182

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Seer, Inc.

  Endereço : 3800 Bridge Parkway, Redwood City, 

California 94065, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Recolha e análise de dados molecu-

lares e clínicos para investigação clínica; análise de 

proteínas para fins de investigação científica e médica; 

fornecimento de software não descarregável para a 

análise de proteínas, proteomas e dados biológicos; 

fornecimento de software não descarregável de utiliza-

ção temporária para gráficos de proteomas e para uti-

lização em diagnósticos médicos; fornecimento de uti-

lização temporária de software não descarregável para 

acesso a bases de dados e informações para utilização 

em conexão com serviços de investigação e desenvol-

vimento nos domínios da medicina, proteómica e bio-

tecnologia; fornecimento de utilização temporária de 

software não descarregável para análise de dados mo-

leculares e clínicos e fornecimento de recomendações 

personalizadas de cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185183

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Seer, Inc.

  Endereço : 3800 Bridge Parkway, Redwood City, 

California 94065, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Disponibilização de informação sobre 

cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185195

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Elevadores, escadas rolantes, passadei-

ras móveis e outros transportadores verticais, horizon-

tais e inclinados, bem como os componentes e peças 

pertencentes a estes bens; robôs de transporte.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/22  Su íça

N.º 06364/2021

[210]  N.º : N/185268

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : BRIDGESTONE CORPORA-

TION

  Endereço : 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12
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[511]  Produtos : Automóveis e suas peças e acessórios; 

pneus para automóveis de passageiros; pneus para 

camiões; pneus para autocarros; pneus para carros de 

corrida; pneus para automóveis; pneus recauchutados 

para automóveis de passageiros; pneus recauchutados 

para camiões; pneus recauchutados para autocarros; 

pneus recauchutados para carros de corrida; pneus 

recauchutados para automóveis; pneus recauchuta-

dos para aeronaves; câmaras de ar para automóveis 

de passageiros; câmaras de ar para camiões; câmaras 

de ar para autocarros; câmaras de ar para carros de 

corrida; câmaras de ar para automóveis; rodas para 

automóveis de passageiros; rodas para camiões; rodas 

para autocarros; rodas para carros de corrida; rodas 

para automóveis; borracha de bandas de rodagens para 

recauchutagem de pneus para os veículos acima men-

cionados; veículos motorizados de duas rodas e suas 

peças e acessórios; pneus para veículos motorizados 

de duas rodas; câmaras de ar para veículos motoriza-

dos de duas rodas; rodas para veículos motorizados de 

duas rodas; bicicletas e suas peças e acessórios; pneus 

para bicicletas; câmaras de ar para bicicletas; rodas 

para bicicletas; borracha de bandas de rodagens para 

recauchutagem de pneus para veículos motorizados 

de duas rodas ou bicicletas; aeronaves e suas peças e 

acessórios; pneus e câmaras de ar para aeronaves; bor-

racha de bandas de rodagem para recauchutagem de 

pneus para aeronaves; remendos adesivos de borracha 

para a reparação de câmaras de ar ou pneus; jantes e 

capas para rodas de veículos; câmaras de ar para rodas 

de veículos; amortecedores (para veículos terrestres); 

amortecedores pneumáticos (molas pneumáticas para 

veículos terrestres); acoplamentos ou conectores de 

eixos (para veículos terrestres); defensas para embar-

cações; almofadas para assentos para veículos; lagar-

tas para veículos (tipo tração); mangueiras hidráulicas, 

não metálicas, sendo peças de sistema hidráulicas 

de veículos; componentes de molas de suspensão de 

veículos; molas pneumáticas; válvulas de pneus; bici-

cletas eléctricas; almofadas de assento (para veículos); 

sistema de suspensão de ar (para veículos); apoios de 

motores (para veículos terrestres).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185494

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185495

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185502

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185503

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185508

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/21  Hong Kong, 

China N.º 305513364

[210]  N.º : N/185509

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/21  Taiwan, Chi-

na N.º 110004691

[210]  N.º : N/185714

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : COSTA CROCIERE S.P.A.

  Endereço : Piazza Piccapietra 48 I-16121 Genova 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, catálogos, panfletos, brochuras, 

cartazes, revistas, jornais; livros; material instrução e 

de ensino (excepto aparelhos); livros de recortes; atlas; 

mapas, cartões postais; litografias; canetas; lápis; blo-

cos de notas; calendários; bases para copos de cerveja; 

fotografias impressas; toalhas de papel; etiquetas de 

papel ou cartão; cartões para anúncios de aconteci-

mentos [papelaria]; cartões de registo; panos de mesa 

de papel; guardanapos de mesa de papel; plantas (re-

presentação gráfica de projectos impressa); toalhetes 

de papel para o rosto.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul (tal como exemplar de 

marca).

[210]  N.º : N/185718

[220]  Data de pedido : 2021/07/26
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[730]  Requerente : COSTA CROCIERE S.P.A.

  Endereço : Piazza Piccapietra 48 I-16121 Genova 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, catálogos, panfletos, brochuras, 

cartazes, revistas, journais; livros; material instrução e 

de ensino (excepto aparelhos); livros de recortes; atlas; 

mapas, cartões postais; litografias; canetas; lápis; blo-

cos de notas; calendários; bases para copos de cerveja; 

fotografias impressas; toalhas de papel; etiquetas de 

papel ou cartão; cartões para anúncios de aconteci-

mentos [papelaria]; cartões de registo; panos de mesa 

de papel; guardanapos de mesa de papel; plantas (re-

presentação gráfica de projectos impressa); toalhetes 

de papel para o rosto.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e amarelo (tal como 

exemplar de marca).

[210]  N.º : N/185741

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[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]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185879

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[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 : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185880

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[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 : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185881

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED
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  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 : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185882

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[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 : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185883

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[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 : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185884

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[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 : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185885

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[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 : 20

[511]  P rodutos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185886

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[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 : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185887

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[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 : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185888

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[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 : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185889

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[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 : USB

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185890

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[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 : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185891

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[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 : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185899

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[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 : Carregadores de baterias para telemó-

veis; conjuntos de baterias; carregadores para telefo-

nes inteligentes; carregadores sem fio; carregadores de 

baterias sem fio.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/826,586

[210]  N.º : N/185915

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : Bioverativ Therapeutics Inc.

  Endereço : 225 Second Avenue, Waltham, MA 

02451, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para a pre-

venção e tratamento de doenças do sangue; produtos 

farmacêuticos para a prevenção e tratamento da he-

mofilia; Produtos farmacêuticos para a prevenção e 

tratamento de doenças imunológicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/06  Estados Unidos 

da América N.º 90/626,528

[210]  N.º : N/185935

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : Bioverativ Therapeutics Inc.

  Endereço : 225 Second Avenue, Waltham, MA 

02451, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para a pre-

venção e tratamento de doenças do sangue; produtos 

farmacêuticos para a prevenção e tratamento da he-

mofilia; produtos farmacêuticos para a prevenção e 

tratamento de doenças imunológicas.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/03/22  Estados Unidos 

da América N.º 90/593,754

[210]  N.º : N/185936

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : Bioverativ Therapeutics Inc.

  Endereço : 225 Second Avenue, Waltham, MA 

02451, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para a pre-

venção e tratamento de doenças do sangue; produtos 

farmacêuticos para a prevenção e tratamento da he-

mofilia; produtos farmacêuticos para a prevenção e 

tratamento de doenças imunológicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/596,383

[210]  N.º : N/185937

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : Bioverativ Therapeutics Inc.

  Endereço : 225 Second Avenue, Waltham, MA 

02451, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para a pre-

venção e tratamento de doenças do sangue; produtos 

farmacêuticos para a prevenção e tratamento da he-

mofilia; produtos farmacêuticos para a prevenção e 

tratamento de doenças imunológicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/22  Estados Unidos 

da América N.º 90/593,758

[210]  N.º : N/186040

[220]  Data de pedido : 2021/08/03

[730]  Requerente : 

 Dedy Gunawan

  Endereço : 40195

1001

 Jl. Jend. A. Yani No. 1001 Bandung 40195 Indonesia

  Nacionalidade :  Indonésia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186041

[220]  Data de pedido : 2021/08/03

[730]  Requerente : 

 Dedy Gunawan

  Endereço : 40195

1001

 Jl. Jend. A. Yani No. 1001 Bandung 40195 Indonesia

  Nacionalidade :  Indonésia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186042

[220]  Data de pedido : 2021/08/03

[730]  Requerente : 

 Dedy Gunawan

  Endereço : 40195

1001

 Jl. Jend. A. Yani No. 1001 Bandung 40195 Indonesia

  Nacionalidade :  Indonésia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186043

[220]  Data de pedido : 2021/08/03
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[730]  Requerente : 

 Dedy Gunawan

  Endereço : 40195

1001

 Jl. Jend. A. Yani No. 1001 Bandung 40195 Indonesia

  Nacionalidade :  Indonésia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186060

[220]  Data de pedido : 2021/08/02

[730]  Requerente : Benenden School

  Endereço : Benenden School, Cranbrook, Kent, 

TN17 4AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Impressos; publicações impressas; 

artigos de papelaria; estojos para canetas/caixas para 

canetas; cartões de felicitações; materiais de instru-

ção (excepto aparelhos); jornais; periódicos; boletins 

informativos (circulares); revistas (periódicas); livros; 

catálogos; manuais (livros); livros de instrução (manu-

ais); prospectos; livretes (livrinhos); panfletos; brochu-

ras; livros de exercícios; dossiers (papelaria); pastas 

de documentos sob a forma de carteiras; publicações 

impressas; cartazes; postais; certificados (impressos); 

cartazes publicitários; fotografias (impressas); mate-

riais de embalagem em fécula ou amido.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul e branco.

[300]  Pr ior idade : 2021/02/03  China

N.º 53514482

[210]  N.º : N/186061

[220]  Data de pedido : 2021/08/02

[730]  Requerente : Benenden School

  Endereço : Benenden School, Cranbrook, Kent, 

TN17 4AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapéus; chapéus 

(chapelaria); uniformes escolares; sweatshirt (camiso-

las); sweatshirt (camisolas) com capuz; T-shirts; cal-

ções; saias; calças; gravatas (vestuário); laços de grava-

ta; suportes para vestuário (suspensórios); peúgas; chi-

nelos; cachecóis; camisolas (vestuário); casacos curtos 

(vestuário); casacos; vestidos; vestuário interior/roupa 

interior; pijamas; fatos de banho; vestuário imperme-

ável; fatos para teatro; chuteiras; sapatos de râguebi; 

pitons para chuteiras; sapatos; sapatos desportivos; 

luvas; xailes; lenços de bolso; cintos (vestuário).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul e branco.

[300]  Pr ior idade : 2021/02/03  China

N.º 53514486

[210]  N.º : N/186062

[220]  Data de pedido : 2021/08/02

[730]  Requerente : Benenden School

  Endereço : Benenden School, Cranbrook, Kent, 

TN17 4AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

serviços de entretenimento; serviços de educação des-

portiva; organização de actividades culturais; acade-

mias (educação); arranjo e condução de conferências; 

arranjo e condução de seminários; arranjo e condução 

de workshops (formação); educação em internatos; or-

ganização de competições desportivas; organização de 

competições (educacionais ou de entretenimento); or-

ganização de exibições para fins culturais ou educacio-

nais; educação física; formação prática (demonstração); 

publicação de livros; fornecimento de instalações des-

portivas; fotografia; reconversão profissional; serviços 

de consultadoria de formação comercial; fornecimento 

de informação educativa; informação sobre entreteni-

mento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul e branco.
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[300]  Pr ior idade : 2021/02/03  China

N.º 53514485

[210]  N.º : N/186085

[220]  Data de pedido : 2021/08/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2-106 17

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186088

[220]  Data de pedido : 2021/08/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2-106 17

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186102

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[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 : Transmissão de dados por fluxo contí-

nuo [streaming]; transmissão de material de áudio e 

vídeo na Internet apresentando performances, docu-

mentários, música, e entrevistas apresentando artistas 

musicais; transmissão de conteúdo áudio e visual apre-

sentando artistas musicais; serviços de transmissão 

de áudio e vídeo através da Internet apresentando 

performances, documentários, música, e entrevistas 

apresentando artistas musicais; transmissão de áudio 

e transmissão de vídeo apresentando artistas musicais; 

entrega de música digital através de transmissão elec-

trónica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/23  Jamaica

N.º 82745

[210]  N.º : N/186103

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[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 : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento relacio-

nados com o desenvolvimento, a criação, a produção, 

e distribuição de séries documentais em vídeo de 

artistas musicais; serviços de entretenimento, nomea-

damente, a provisão de um sítio na web apresentando 

música, entrevistas, performances de música ao vivo, 

e vídeos apresentando artistas músicos, online não 

descarregáveis; serviços de entretenimento, nomeada-

mente, uma série de programas multimédia com artis-

tas musicais distribuídos através de várias plataformas 

através de múltiplas formas de meios de transmissão.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/23  Jamaica

N.º 82745

[210]  N.º : N/186157

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático para uso na pes-

quisa, transmissão, armazenamento, acesso, busca, or-

ganização e visualização de localizações geográficas, 

e para providenciar informações sobre tráfego, plane-

amento de rotas de viagem, direcções para condução 

rodoviária e marcha, cartografia personalizada de lo-

cais, visualização de mapas electrónicos, e informação 

sobre destinações.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Rosa, azul, cinzenta, bran-

co, amarelo e verde.

[300]  Prioridade : 2021/06/09  Estados Unidos 

da América N.º 90/764,117

[210]  N.º : N/186209

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Tremco Incorporated

  Endereço : 3735 Green Road, Beachwood, Ohio 

44122, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Membranas impermeabilizantes sob 

a forma de produtos químicos líquidos destinadas à 

construção.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/522,620

[210]  N.º : N/186210

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Tremco Incorporated

  Endereço : 3735 Green Road, Beachwood, Ohio 

44122, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Membranas impermeabilizantes para 

fundações de edifícios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/522,620

[210]  N.º : N/186211

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Tremco Incorporated

  Endereço : 3735 Green Road, Beachwood, Ohio 

44122, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Membranas impermeabilizantes para 

telhados, pavimentos e paredes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/522,620

[210]  N.º : N/186213

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Vitality Group International, Inc.

  Endereço : 200 West Monroe Street, Suite 1900, 

Chicago, 60606, Illinois, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Negócios financeiros; seguros, incluin-

do seguros de saúde e seguros de vida; administração 

e gestão financeira de custos de saúde; administração 

e gestão financeira de programas de saúde e bem-estar 

e de programas de benefícios oferecidos em conjunto 

com seguros de saúde ou seguros de vida; emissão de 

títulos ou vales de valores como parte de programas 

de incentivo, recompensa ou fidelidade e outros esque-

mas promocionais; patrocínio financeiro de eventos 

desportivos e de lazer, competições e personalidades 

desportivas; serviços bancários e de investimento; 

serviços de informações e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186310

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : Apple Inc.
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  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 informático; software infor-

mático usado no desenvolvimento de outros softwares 

de aplicações; software para o desenvolvimento de 

programas informáticos; software informático para re-

conhecimento e identificação de áudio e música; bases 

de dados contendo ficheiros de música descarregáveis; 

áudio, vídeo e conteúdo multimédia descarregável; 

software informático que permite ao espectador de 

programas de rádio, televisão ou streaming ou de 

entretenimento audiovisual ou conteúdo informativo 

aceder, online ou através de telemóvel ou computador, 

entretenimento interactivo áudio e visual ou conteúdo 

informativo ou fornecedores de serviços de retalho; 

software informático para aceder informação relacio-

nada com música e conteúdo áudio e visual; software 

informático que permita a descoberta, interação com, 

e partilha de conteúdo áudio, vídeo, impresso, multi-

média ou conteúdo de realidade aumentada.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[300]  Prioridade : 2021/03/24  Jamaica

N.º 82959

[210]  N.º : N/186317

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/15  Japão

N.º 2021-017552

[210]  N.º : N/186338

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 708

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186366

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : RIMOWA GmbH

  Endereço : Richard-Byrd-Strasse 13, 50829, Co-

logne, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Baús de viagem; malas de viagem; 

sacos de viagem; sacos; pastas [maletas]; estojos de 

maquilhagem, sem conteúdo; estojos de viagem [mar-

roquinaria]; mochilas de duas alças; bolsas de cintura; 

sacos para sapatos [invólucros, bolsas] de couro, para 

embalagem; sacos de desporto; malas de senhora; po-

chetes; etiquetas de bagagem; etiquetas em couro; co-

berturas de protecção ajustadas para bagagem; sacos 

de compras; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; sacos 

casuais, sacos para cosméticos vendidos vazios, bolsas 

de cosmética, sacos de toilette; sacos de viagem (tote 

bags), malinhas de mão; mochilas [back pack], sacos 

grandes de lona ou pano com formato cilíndrico; sacos 

de plástico transparentes para viagem; estojos de ma-

quilhagem transparentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186482

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : Trib3 International Limited
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  Endereço : Rievaulx House, 1 St Marys Court, 

York, North Yorkshire, YO24 1AH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de clubes de desporto; servi-

ços de centro de lazer, clube de saúde [Health Club], 

centros de manutenção da forma física e ginásio; for-

necimento de instalações recreativas; fornecimento 

de instalações para ginástica, treino com pesos, cul-

turismo, treino aeróbico e exercício físico; serviços de 

instrução para ginástica, treino com pesos, culturismo, 

aeróbica, exercício físico, fisioterapia, dieta, nutrição, 

saúde e beleza, serviços de consultoria relacionados 

com os serviços mencionados acima.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186578

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Fenty Skin LLC

  Endereço : 425 Market Street, 19th Floor, San 

Francisco, California 94105, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações não medicinais para os 

cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/17  Estados Unidos 

da América N.º 90/531,974

[210]  N.º : N/186618

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[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/186619

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[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 : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186621

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[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 : 42

[511]  Serviços : PaaS

SaaS
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186622

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[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/186623

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[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 : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186625

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[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 : 42

[511]  Serviços : PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186626

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 107 1

CF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 100

K 0 C 0 M 100 Y 100 K 0 C
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100 M 0 Y 100 K 0 C 17 M 62 Y 88

K 0 C 0 M 10 Y 100 K 0

[210]  N.º : N/186628

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186629

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186630

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186631

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186637

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186638

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186639

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186640

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186641

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186642

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186643

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186644

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186645

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186646

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC
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  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186647

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186648

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186649

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186650

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186651

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186652

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 



N.º 46 — 17-11-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16547

[210]  N.º : N/186653

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186654

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186655

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186656

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : UPJOHN US 1 LLC

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186698

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35 3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  C ores de ma rca : 

[210]  N.º : N/186755

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

 Beijing Yongan Shida Science and Technology Trading 

Co., Ltd.

  Endereço : 36 1

A 3 343

 Room 343, 3rd Floor, Tower A, No. 1 Building, 36 North 

Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 

P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/12  Ch ina

N.º 55133635
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[210]  N.º : N/186758

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : ( )

 BAFANG YUNJI (SAMOA) INTERNATIONAL 

CO., LTD

  Endereço :  217 

 P.O. Box 217, Apia, Samoa

  Nacionalidade :  Samoana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186762

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/03/04  Ta iwan, 

China N.º 110014455

[210]  N.º : N/186782

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Six Continents Limited

  E n d e r e ç o :  B r o a d w a t e r P a r k,  D e n h a m, 

Buckinghamshire, United Kingdom, UB9 5HR

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/25  Jamaica

N.º 083629

[210]  N.º : N/186783

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Six Continents Limited

  E n d e r e ç o :  B r o a d w a t e r P a r k, D e n h a m, 

Buckinghamshire, United Kingdom, UB9 5HR

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/25  Jamaica

N.º 83631

[210]  N.º : N/186904

[220]  Data de pedido : 2021/08/24
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[730]  Requerente : HOMEIN INHOME PTE. LTD.

  Endereço : 103 Tampines Street 86, #03-06, The 

Alps Residences, Singapore 528576

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186905

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : HOMEIN INHOME PTE. LTD.

  Endereço : 103 Tampines Street 86, #03-06, The 

Alps Residences, Singapore 528576

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186906

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : HOMEIN INHOME PTE. LTD.

  Endereço : 103 Tampines Street 86, #03-06, The 

Alps Residences, Singapore 528576

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

USB 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186907

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : HOMEIN INHOME PTE. LTD.

  Endereço : 103 Tampines Street 86, #03-06, The 

Alps Residences, Singapore 528576

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186908

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : HOMEIN INHOME PTE. LTD.

  Endereço : 103 Tampines Street 86, #03-06, The 

Alps Residences, Singapore 528576

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186910

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : HOMEIN INHOME PTE. LTD.

  Endereço : 103 Tampines Street 86, #03-06, The 

Alps Residences, Singapore 528576

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186911

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : HOMEIN INHOME PTE. LTD.

  Endereço : 103 Tampines Street 86, #03-06, The 

Alps Residences, Singapore 528576

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186912

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : HOMEIN INHOME PTE. LTD.

  Endereço : 103 Tampines Street 86, #03-06, The 

Alps Residences, Singapore 528576

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

USB 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186913

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : HOMEIN INHOME PTE. LTD.

  Endereço : 103 Tampines Street 86, #03-06, The 

Alps Residences, Singapore 528576

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186914

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : HOMEIN INHOME PTE. LTD.

  Endereço : 103 Tampines Street 86, #03-06, The 

Alps Residences, Singapore 528576

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186915

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 209-20

( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186917

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : Glaxo Group Limited

  Endereço : 980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, England

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Antissépticos líquidos; preparações 

e substâncias farmacêuticas; medicamentos para uso 

humano; suplementos alimentares médicos; matérias 

para chumbar os dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186918

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare Holdings (US) LLC

  Endereço : Corporation Service Company, 251 

Little Fal ls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações de suplementos de cálcio 

contendo alto potencial vitamínico e mineral.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186919

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare Holdings (US) LLC

  Endereço : Corporation Service Company, 251 

Little Fal ls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Bebidas nutritivas (para uso não medi-

cinal); pasta nutricional (para uso não medicinal); pó 

nutricional (para uso não medicinal); cápsula nutricio-

nal (para uso não medicinal); comprimido nutricional 

(para uso não medicinal); alimentos nutricionais (para 

uso não medicinal).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186920

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare Holdings (US) LLC

  Endereço : Corporation Service Company, 251 

Little Fal ls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais; 

vitaminas e minerais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186922

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : Alacer Corporation

  Endereço : 219 Allen Road, Carlisle, Pennsylva-

nia, United States of America, 17013

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais; 

bebidas aromatizadas com mistura de vitaminas; mis-

turas de bebidas com suplementos dietéticos de vita-

minas e minerais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186923

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : Alacer Corporation
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  Endereço : 219 Allen Road, Carlisle, Pennsylva-

nia, United States of America, 17013

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais; 

bebidas aromatizadas com mistura de vitaminas; mis-

turas de bebidas com suplementos dietéticos de vita-

minas e minerais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186924

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : Ferrosan ApS

  Endereço : Delta Park 37, 2665 Val lensbaek 

Strand, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e neuropá-

ticas; preparações (farmacêuticas) feitas de peixe do 

mar para o melhoramento da suavidade e endureci-

mento da pele e para agir contra a pele seca e forma-

ção de rugas, tudo para uso (medicinal) interno.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186926

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare Holdings (US) LLC

  Endereço : Corporation Service Company, 251 

Little Fal ls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais 

para uso humano; vitaminas para uso humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186927

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare Holdings (US) LLC

  Endereço : Corporation Service Company, 251 

Little Fal ls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais 

para uso humano; vitaminas para uso humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186930

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare Holdings (US) LLC

  Endereço : Corporation Service Company, 251 

Little Fal ls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos, veteriná-

rios e sanitários; substâncias dietéticas adaptadas para 

uso médico, alimentos para bebés; preparados vitamí-

nicos, preparados minerais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186931

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare Holdings (US) LLC

  Endereço : Corporation Service Company, 251 

Little Fal ls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos, veteriná-

rios e sanitários; substâncias dietéticas adaptadas para 
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uso médico, alimentos para bebés; preparados vitamí-

nicos, preparados minerais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186950

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : Glaxo Group Limited

  Endereço : 980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, England

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados e substâncias farmacêuti-

cos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186990

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Bosie Clothing Co., Ltd

  Endereço : 

253 9 101-105

 Room 101-105, Building 9, No.253 Tinglan Street, 

Qiaosi Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186991

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Bosie Clothing Co., Ltd

  Endereço : 

253 9 101-105

 Room 101-105, Building 9, No.253 Tinglan Street, 

Qiaosi Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186992

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Bosie Clothing Co., Ltd

  Endereço : 

253 9 101-105

 Room 101-105, Building 9, No.253 Tinglan Street, 

Qiaosi Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187072

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 PALOÏSE SAS

  Endereço : 75002 14

 14 rue des Capucines 75002 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/03/11  China

N.º 54229028

[210]  N.º : N/187074

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 PALOÏSE SAS

  Endereço : 75002 14

 14 rue des Capucines 75002 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/03/11  China

N.º 54229028

[210]  N.º : N/187075

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 PALOÏSE SAS

  Endereço : 75002 14

 14 rue des Capucines 75002 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/03/11  China

N.º 54229028

[210]  N.º : N/187076

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 PALOÏSE SAS

  Endereço : 75002 14

 14 rue des Capucines 75002 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/03/11  China

N.º 54229028

[210]  N.º : N/187078

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : PROTEIN SCIENCES CORPO-

RATION

  Endereço : 1000 Research Parkway, Meriden, 

Connecticut 06450, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; vacinas 

para tratamento ou prevenção da gripe; medicamentos 

para fins humanos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187175

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, NY, 

United States of America, 10504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; computadores quânti-

cos; hardware de computador e software informático; 

hardware de computador e software informático para 

análise de tecnologia de informação e gestão de da-



N.º 46 — 17-11-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16555

dos; hardware de computador e software informático 

para o desenvolvimento de aplicações; hardware de 

computador e software informático para a computa-

ção em nuvens; hardware de computador e software 

informático para a computação cognitiva; hardware 

de computador e software informático para inteli-

gência artificial; hardware de computador e software 

informático para tecnologia blockchain; hardware de 

computador e software informático para computação 

quântica e programação quântica; hardware de compu-

tador, nomeadamente bandas de unidades magnéticas 

(para processamento de dados), cassetes magnéticas, 

circuitos impressos, circuitos integrados, teclados de 

computado, discos compactos (áudio-vídeo), discos 

ópticos, acopladores (informática-equipamento de 

processamento de dados), disquetes, suportes de dados 

magnéticos; hardware de computador, nomeadamente 

ecrãs de vídeo, digitalizadores, impressoras, interfaces 

(equipamento para processamento de dados), leitores 

(equipamento para processamento de dados), software 

informático (programas gravados), microprocessado-

res, modems, monitores, computadores, memórias de 

computador, periféricos de computador; adaptadores 

para computadores; componentes (peças) para com-

putadores; equipamento de processamento de dados; 

aparelhos de processamento de dados para gestão de 

dados e informações; semicondutores; suportes elec-

trónicos legíveis por máquina; discos magnéticos; uni-

dades de disco; gravadores; máquinas de calcular; má-

quinas registradoras; máquinas de fax; gravadores de 

vídeo; cassetes de vídeo; baterias eléctricas; chipes de 

computador; placas de circuito; hardware de compu-

tador nomeadamente, servidores informáticos; cabos 

de computador e peças de cabos de computador; pla-

cas de modem-fax para computadores; acessórios de 

computador, nomeadamente, filtros de ecrã, tapetes de 

rato, pagers de rádio, joysticks; conversores de energia, 

nomeadamente, digital para analógico, analógico para 

digital e interruptores de tensão passo-a-passo; ratos 

de computador; cartões de circuito integrado e cartões 

inteligentes; adaptadores para circuitos integrados e 

adaptadores para cartões inteligentes; leitores para 

cartões de circuito integrado e cartões inteligentes; 

microcomputadores; fontes de alimentação eléctrica; 

projectores; controle remotos para computadores; re-

guladores de sobretensão e fontes de alimentação elé-

trica ininterrupta; aparelhos (terminais) para pontos 

de venda; servidores de computador; dispositivos de 

armazenamento para computadores, nomeadamente, 

subsistemas de armazenamento de alta velocidade 

para armazenamento e backup de dados electrónicos, 

quer localmente quer através de uma rede de teleco-

municações; programas de computador gravados e 

descarregáveis e software de computador; programas 

de software para jogos de vídeo; software informáti-

co e programas de sistema operativo de computador; 

software informático utilizado para aceder a uma rede 

global de computadores; software informático utili-

zado para gestão de documentos; software informá-

tico utilizado para gestão de base de dados; software 

informático utilizado para localização, recuperação 

e recepção de textos, documentos electrónicos, gráfi-

cos e informação audiovisual em redes informáticas 

internas de empresas e em redes informáticas locais e 

globais de área ampla; software informático utilizado 

para o desenvolvimento de software e de autoria de 

web e para manuais do utilizador em formato electró-

nico, vendidos como uma unidade com estes produtos; 

software informático para utilização no controlo do 

funcionamento e execução de sistemas, programas 

e redes informáticas; software informático para uti-

lização na ligação de redes e sistemas informáticos 

díspares, servidores de computador e dispositivos de 

armazenamento; software informático para ligação de 

computadores e para permitir a computação através de 

uma rede globalmente acessível; software informático 

para gestão de hardware, software informático e pro-

cessos existentes num ambiente informático; sistemas 

informáticos que combinam hardware e software in-

formático para utilização na gestão e análise de dados 

e manuais de instruções digitais vendidos como uma 

unidade com estes produtos; sistema de computação 

em nuvem, nomeadamente redes integrando hard-

ware e software informático para aprovisionamento 

dinâmico, virtualização, e medição de consumo de 

recursos informáticos; software informático de com-

putação em nuvem gravado ou descarregável para 

implantação e gestão de máquinas virtuais para uma 

plataforma de computação em nuvem; sistemas infor-

máticos, nomeadamente, hardware de computador e 

software informático para o desenvolvimento e inte-

gração da inteligência artificial, nomeadamente, para 

a aprendizagem mecânica, aprendizagem profunda e 

processamento natural da linguagem que seja capaz 

de recolher, organizar e analisar dados; sistemas infor-

máticos, nomeadamente, hardware de computador e 

software informático para integração de Processamen-

tos de Linguagem Natural (PLN), Linguística Com-

putacional (LC), Recuperação de Informação (RI) e 

Aprendizagem Mecânica (AM) que são capazes de 
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compreender questões humanas gerais e de formular 

respostas; software informático para o desenvolvimen-

to, construção e operação de aplicações blockchain; 

hardware de computador e software informático para 

o desenvolvimento e teste de algoritmos quânticos; 

manuais de instrução e documentação gravados em 

suportes electrónicos legíveis por máquina e relaciona-

dos com computadores ou programas de computador; 

publicações electrónicas (descarregáveis); publicações 

electrónicas (descarregáveis) em suportes informáti-

cos, nomeadamente, manuais do utilizador, guias, bro-

churas, fichas de informação, apresentações escritas e 

materiais didácticos, no domínio da informática, redes 

informáticas, armazenamento informático, sistemas 

operacionais informáticos, tecnologia de informação, 

gestão de base de dados, computação em nuvens, inte-

ligência artificial, tecnologia blockchain e computação 

quântica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187176

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, NY, 

United States of America, 10504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; serviços promocionais de 

vendas (para terceiros); gestão empresarial e consul-

toria de gestão; informação empresarial; distribuição 

de prospectos; distribuição de amostras; organização 

de assinaturas a jornais para terceiros; serviços de 

contabilidade; serviços de reprodução de documentos; 

serviços de gestão centralizada de processamento de 

dados; organização de exposições para fins comerciais 

ou publicitários; serviços de consultoria de gestão e 

consultoria empresarial; serviços de desenvolvimento 

empresarial; análise de dados e estatísticas de estudos 

de mercado; serviços de processamento de dados; ser-

viços de processamento de dados sobre inteligência 

artificial; serviços de processamento de dados sobre 

computação cognitiva; serviços de processamento de 

dados sobre computação em nuvem; serviços de pro-

cessamento de dados sobre tecnologia de cadeias de 

blockchain; serviços de processamento de dados sobre 

gestão da informação; serviços de tratamento de dados 

sobre a computação quântica e programação quântica; 

serviços de organização e realização de exposições co-

merciais no domínio da informática, serviços informá-

ticos, tecnologia da informação, inteligência artificial, 

computação em nuvem, tecnologia blockchain, com-

putação quântica, gestão de bases de dados, telecomu-

nicações e transacções comerciais electrónicas através 

de uma rede informática global; serviços de consul-

toria empresarial para inteligência artificial; serviços 

de consultoria empresarial para sistemas informáticos 

que integram Processamento de Linguagem Natural 

(PLN), Linguística Computacional (LC), Recuperação 

de Informação (RI) e Aprendizagem Mecânica (AM) 

que são capazes de compreender questões humanas 

gerais e de formular respostas; serviços de consultoria 

empresarial para computação em nuvem; serviços de 

consultoria empresarial para tecnologia de cadeias de 

blockchain; serviços de consultoria empresarial para 

computação quântica, programação quântica e para o 

desenvolvimento e teste de algoritmos quânticos; ser-

viços de consultoria empresarial para tecnologia da in-

formação; análise e compilação de dados empresariais; 

sistematização de dados em bases de dados informáti-

cas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187178

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, NY, 

United States of America, 10504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; entrega 

de mensagens por transmissão electrónica; serviços 

de comunicações por terminais informáticos; serviço 

de correio electrónico; serviços de agências noticiosas 

e de informação; serviços de telecomunicações e de 

mensagens electrónicas através de rede de processa-

mento de dados; serviços de transmissão de dados as-

sistida por computador; serviços de telecomunicações 

para permitir a interacção comercial no domínio das 
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redes informáticas globais; fornecimento de acesso 

múltiplo de utilizadores à informação, dados, comu-

nicações, conteúdos, produtos e serviços através de 

uma rede global e dispositivos de comunicações sem 

fios; serviços de transmissão electrónica de dados e de 

documentos através de terminais informáticos; servi-

ços de teleconferência e de conferência via web; for-

necimento de acesso múltiplo de utilizadores a redes 

informáticas globais para a transferência e divulgação 

de uma vasta gama de informação; fornecimento de 

fóruns online para a transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores; fornecimento de comu-

nicação electrónica privada e segura em tempo real 

através de uma rede informática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187179

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, NY, 

United States of America, 10504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; serviços de 

entretenimento; serviços de formação; serviços de 

organização e gestão de conferências, seminários e 

congressos; serviços de exposição para fins culturais e 

educacionais; serviços educacionais, nomeadamente, 

condução de aulas, seminários, conferências, webi-

nars e workshops em áreas de computadores, serviços 

informáticos, tecnologia de informação, inteligência 

artificial, computação em nuvem, tecnologia blocka-

chain, computação quântica, gestão de bases de da-

dos, tecnologia de processamento de imagem e áudio, 

telecomunicações e redes globais de computadores; 

formação na área dos computadores, serviços informá-

ticos, tecnologia da informação, inteligência artificial, 

computação em nuvem, tecnologia blockchain, compu-

tação quântica, gestão de bases de dados, tecnologia 

de processamento de imagem e áudio, telecomuni-

cações e redes globais de computadores; serviços de 

condução de exposições de entretenimento relaciona-

dos com demonstrações de tecnologia da informação; 

serviços de entretenimento, nomeadamente provisão 

de jogos de computador online; condução de exposi-

ções de entretenimento, nomeadamente, competições 

atléticas em tempo real através de uma rede global de 

computadores; condução de exposições de entreteni-

mento, nomeadamente, realização de demonstrações 

em sítios da web apresentado exposições de museus, 

eventos desportivos, exposições de galerias de arte, 

concertos e gravações musicais; edição de livros e re-

vistas; produção de espectáculos e filmes; direcção de 

exposições com fins culturais ou educativos; reserva de 

lugares para espectáculos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187180

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, NY, 

United States of America, 10504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Programação informática; serviços de 

software como serviço (SaaS) apresentando software 

informático para gestão de dados; serviços de software 

como serviço (SaaS) apresentando software informá-

tico para computação em nuvem; serviços de software 

como serviço (SaaS) apresentando software informá-

tico para inteligência artificial; serviços de software 

como serviço (SaaS) apresentando software informá-

tico para computação cognitiva; serviços de software 

como serviço (SaaS) apresentando software informá-

tico para tecnologia blockchain; serviços de software 

como serviço (SaaS) apresentando software informáti-

co para computação quântica e programação quântica; 

serviços de software como serviço (SaaS) apresentan-

do software informático para construção, análise e 

execução de programas quânticos e algoritmos quân-

ticos; serviços de software como serviço (SaaS) apre-

sentando software informático para desenvolvimento 

e teste de algoritmos quânticos; serviços de programa-

ção informática e serviços de consultoria informática 

em inteligência artificial; serviços de programação 

informática e serviços de consultoria informática em 

computação cognitiva; serviços de programação infor-

mática e serviços de consultoria informática em gestão 
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de informação; serviços de programação informática 

e serviços de consultoria informática em gestão de 

dados; serviços de programação informática e serviços 

de consultoria informática em computação nas nuvens; 

serviços de programação informática e serviços de 

consultoria informática em tecnologia blockchain; ser-

viços de programação informática e serviços de con-

sultoria informática em computação quântica; serviços 

de programação informática e serviços de consultoria 

informática em software como serviço (SaaS); concep-

ção, instalação, actualização e manutenção de soft-

ware informático; concepção de software informático 

e hardware de computador para terceiros, e serviços 

de consultoria em áreas informáticas; serviços infor-

máticos, nomeadamente, concepção, criação e manu-

tenção de sítios na rede para terceiros; análise de siste-

mas informáticos, base de dados e integração de redes, 

programação informática para terceiros, sendo todos 

para utilização em interacções comerciais através de 

redes informáticas globais; serviços de suporte técnico, 

nomeadamente, resolução de problemas de programas 

informáticos e problemas de software informático; 

concepção de sistemas de interligação de hardware de 

computador e software informático, nomeadamente, 

ligação electrónica de computadores e softwares infor-

máticos uns aos outros; serviços de testes de software 

informático e hardware de computador (qualidade 

e controlos técnicos); estudos técnicos de projectos 

no domínio do hardware de computador e software 

informáticos; serviços de consultoria no domínio do 

hardware informático, nomeadamente consultoria em 

matéria de investigação e desenvolvimento informáti-

cos; consultoria e serviços de consultoria relacionados 

com a utilização da Internet; aluguer de computadores 

e de software informático; investigação científica e 

industrial, nomeadamente investigação e desenvolvi-

mento de novos produtos, investigação biológica, in-

vestigação em bacteriologia, investigação em química, 

investigação em cuidados de beleza, investigação em 

mecânica, investigação geológica, investigação técnica, 

investigação farmacêutica, investigação científica para 

fins médicos; serviços de tecnologia da informação; 

serviços de integração de sistemas informáticos; servi-

ços de consultoria no domínio da concepção, selecção, 

implementação e utilização de sistemas informáticos 

de hardware e software informático para terceiros; 

serviços de apoio técnico, nomeadamente, resolução 

de problemas na natureza do diagnóstico de proble-

mas de hardware e software informático; serviços de 

concepção de sistemas informáticos para terceiros; 

serviços de interligação de hardware e software infor-

mático, nomeadamente, integração de sistemas e redes 

informáticas; serviços de teste de software informático 

e hardware de computador, nomeadamente, teste de 

software informático, computadores e servidores para 

assegurar o bom funcionamento dos mesmos; serviços 

de computação em nuvem, nomeadamente, serviços 

de hardware e software informático integrados em 

rede para aprovisionamento dinâmico, virtualização 

e medição do consumo de recursos informáticos; for-

necimento de sistemas informáticos virtuais e ambien-

tes informáticos virtuais através da computação em 

nuvens; serviços de concepção e desenvolvimento de 

software informático para armazenamento de dados 

nas nuvens; serviços de fornecedores de alojamento 

nas nuvens; serviços de armazenamento e recuperação 

de dados electrónicos; serviços de segurança de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187181

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

 DA XING SPORT CO., LTD.

  Endereço : 133 1

 1F., No. 133, Jiuquan St., Datong Dist., Taipei City 103, 

Taiwan China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187185

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3040 3101

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187186

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3040 3101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187187

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3040 3101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187191

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

019

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187192

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

019

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187205

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : Jungfraubahnen Management AG

  Endereço : Harderstrasse 14, 3800 Interlaken, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/187220

[220]  Data de pedido : 2021/09/01

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de gestão de empresas; servi-

ços de administração de empresas; serviços de gestão 

de condomínios; serviços de gestão de projectos em-

presariais; serviços de intermediários empresariais; 

serviços de intermediários empresariais para vende-

dores e compradores de veículos; serviços de gestão de 

talentos; serviços de gestão de talentos para designers 

de celebridades, desportistas, condutores de auto-

móveis de corrida; publicidade, marketing e serviços 

promocionais; publicidade, marketing e serviços pro-

mocionais relacionados com veículos automóveis ou 

peças e acessórios para veículos automóveis, garantias 

ou seguros para veículos automóveis e/ou a sua repa-

ração; serviços de lojas de vendas a retalho, serviços 

de retalho em linha, e serviços de retalho fornecidos 

electronicamente; serviços de venda a retalho, servi-

ços de venda a retalho em linha, e serviços de venda a 

retalho fornecidos electronicamente ligados à venda 

de veículos, automóveis, carros, carros usados, peças 

para automóveis, componentes para automóveis, aces-

sórios para automóveis; serviços de aconselhamento e 

assessoria aos consumidores de veículos, automóveis, 

automóveis, assessoria aos consumidores de carros 

usados; serviços de assessoria à escolha do consumidor 

relacionados com veículos, automóveis, automóveis, 

carros, carros usados; serviços de concessionário de 

veículos; serviços de retalho ligados à venda de veícu-

los terrestres, veículos aquáticos e aéreos, aparelhos 

para locomoção por terra, aparelhos para locomoção 

por ar, aparelhos para locomoção por água, motores, 

barcos, iates, automóveis, bicicletas, automóveis li-

geiros, veículos utilitários desportivos, veículos sub-

mersíveis, veículos de passageiros, carros de corrida, 

combustíveis, gasolina, electricidade; serviços de ven-

da a retalho e por grosso ligados à venda de artigos 

para casa, louça, louça de cozinha, louça de jantar, 

louça de bebidas, utensílios domésticos ou de cozinha 

e recipientes, ornamentos, bustos, placas, estátuas, 

estatuetas, esculturas, arte de parede 3D, decorações 

de parede, obras de arte, modelos de veículos, tintas, 

revestimentos para veículos, preparações de limpeza, 

produtos de limpeza, produtos de polimento, produtos 

de beleza, produtos de higiene pessoal, sabões, cosmé-

ticos, produtos para higiene pessoal, têxteis, artigos 

têxteis, revestimentos para camas, revestimentos para 

mobiliário, revestimentos para mobiliário doméstico, 

mobiliário doméstico, lençóis, artigos de retrosaria, 

materiais de construção, edifícios transportáveis, cha-

veiros, metais comuns, placas de matrícula para au-

tomóveis, modelos de automóveis, brinquedos, jogos, 

brinquedos, artigos desportivos, artigos de desporto, 

equipamento de exercício, máquinas, ferramentas 

eléctricas, motores e motores, aparelhos domésticos, 

aparelhos de ventilação para veículos, aparelhos de 

aquecimento e arrefecimento para veículos, trans-

missões e respectivas peças para veículos, peças para 

motores de veículos, estofos para veículos, tintas para 

veículos, acabamentos para veículos, consolas para 

veículos, sistemas estéreo para veículos, computadores 

de bordo para veículos, software descarregável, estojos 

para computadores, estojos para telefones e computa-

dores, capas para telefones e computadores tablete, ca-

pas para computadores, estojos para chaves, etiquetas 

para chaves, porta-chaves, velocímetros para veículos, 

aparelhos de navegação para veículos, alertas e lâmpa-

das de aviso e de avaria para veículos, computadores, 

dispositivos anti-roubo, vestuário para segurança e 

protecção, dispositivos e aparelhos de segurança para 

veículos, aparelhos para aquecimento, aparelhos para 

refrigeração, aparelhos de ar condicionado, aparelhos 

para cozinhar, aparelhos para congelação e refrigera-

ção, aparelhos para secagem e ventilação, ferramentas 

manuais, máquinas para uso doméstico, molduras de 

imagem, artigos ópticos, máquinas fotográficas, equi-

pamento eléctrico e electrónico doméstico incluindo 

artigos brancos, electrónica doméstica, electrónica de 

consumo, electrónica para veículos, baterias, carre-

gadores de baterias, auscultadores para transmissão 

e recepção de sinais, auscultadores, microfones, au-

riculares, auscultadores que combinam microfones e 

auriculares, veículos, peças para veículos, componen-

tes para veículos, assentos para veículos, acessórios 

para veículos, jóias, objectos de arte, relógios de pulso 

e respectivas peças e acessórios, acessórios para ves-

tuário, artigos de metal precioso ou pedras preciosas, 

artigos de papelaria, material impresso, livros, papel, 

publicações, revistas, jornais, cartazes, calendários, 

pinturas, desenhos, gravuras de arte, esculturas, ma-

las, bolsas, mochilas, malas, malas e porta-moedas 

para artigos desportivos e artigos de desporto, malas 
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de viagem, pastas, porta-moedas para artigos de pape-

laria, malas e porta-moedas para documentos, cintos, 

carteiras, mobiliário, mobiliário doméstico, móveis, 

tecidos para decoração de interiores, decoração do-

méstica, artigos de armazenamento para o lar, vestu-

ário (apparel), vestuário (clothing), calçado, chapela-

ria, recipientes e utensílios domésticos e de cozinha, 

utensílios não eléctricos domésticos, louça de mesa, 

panelas, panelas a vapor, assadeiras, louça de jantar, 

louça de cozinha, louça de mesa, lancheiras, têxteis e 

produtos têxteis, tapeçarias, roupa de cama, artigos 

de retrosaria, revestimentos de chão, tapetes (carpets), 

tapetes (mats) e esteiras, cobertores, brinquedos (toys), 

jogos, brinquedos (playthings), artigos de ginástica e 

desporto, carne, peixe, aves, aperitivos preparados, 

refeições preparadas, fruta, nozes, ovos, vegetais, ali-

mentos prontos a comer, alimentos, bebidas, bebidas 

não alcoólicas, bebidas alcoólicas, bebidas de baixo 

e reduzido teor alcoólico, bebidas sem álcool, bebi-

das espirituosas, whisky, vinho, produtos de padaria, 

massas, grãos, sanduíches, artigos para fumadores, 

cigarros electrónicos e respectivos líquidos, artigos 

para fumadores, petróleo, gasolina, gasolina, fluidos 

para veículos, electricidade e energia para o funciona-

mento de veículos; a reunião/angariação, em benefício 

de terceiros, de uma variedade de serviços comerciais, 

financeiros, imobiliários, de seguros, de telecomunica-

ções, de viagens, de bilhetes e de reservas, permitindo 

aos clientes comparar e comprar convenientemente 

esses serviços; estudos de mercado e serviços de revi-

são relativos à venda a retalho e venda de veículos, au-

tomóveis, automóveis, automóveis usados, peças para 

automóveis, acessórios para automóveis, componentes 

para automóveis, peças para automóveis, acessórios 

para automóveis, componentes para automóveis; servi-

ços de investigação empresarial, incluindo em relação 

a veículos, automóveis, carros, carros usados; serviços 

de informação do mercado de consumo; estudos e 

relatórios de mercado; serviços de informação e his-

tórico de transacções comerciais; histórico comercial, 

empresarial e transaccional e verificações de antece-

dentes; serviços de leilões e leilões; leilões de veículos; 

prestação de serviços de informação, aconselhamento 

e consultoria em relação aos referidos serviços.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187234

[220]  Data de pedido : 2021/09/01

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de gestão de empresas; servi-

ços de administração de empresas; serviços de gestão 

de condomínios; serviços de gestão de projectos em-

presariais; serviços de intermediários empresariais; 

serviços de intermediários empresariais para vende-

dores e compradores de veículos; serviços de gestão de 

talentos; serviços de gestão de talentos para designers 

de celebridades, desportistas, condutores de auto-

móveis de corrida; publicidade, marketing e serviços 

promocionais; publicidade, marketing e serviços pro-

mocionais relacionados com veículos automóveis ou 

peças e acessórios para veículos automóveis, garantias 

ou seguros para veículos automóveis e/ou a sua repa-

ração; serviços de lojas de vendas a retalho, serviços 

de retalho em linha, e serviços de retalho fornecidos 

electronicamente; serviços de venda a retalho, servi-

ços de venda a retalho em linha, e serviços de venda a 

retalho fornecidos electronicamente ligados à venda 

de veículos, automóveis, carros, carros usados, peças 

para automóveis, componentes para automóveis, aces-

sórios para automóveis; serviços de aconselhamento e 

assessoria aos consumidores de veículos, automóveis, 

automóveis, assessoria aos consumidores de carros 

usados; serviços de assessoria à escolha do consumidor 

relacionados com veículos, automóveis, automóveis, 

carros, carros usados; serviços de concessionário de 

veículos; serviços de retalho ligados à venda de veícu-

los terrestres, veículos aquáticos e aéreos, aparelhos 

para locomoção por terra, aparelhos para locomoção 

por ar, aparelhos para locomoção por água, motores, 

barcos, iates, automóveis, bicicletas, automóveis li-

geiros, veículos utilitários desportivos, veículos sub-

mersíveis, veículos de passageiros, carros de corrida, 

combustíveis, gasolina, electricidade; serviços de ven-

da a retalho e por grosso ligados à venda de artigos 

para casa, louça, louça de cozinha, louça de jantar, 

louça de bebidas, utensílios domésticos ou de cozinha 

e recipientes, ornamentos, bustos, placas, estátuas, 

estatuetas, esculturas, arte de parede 3D, decorações 

de parede, obras de arte, modelos de veículos, tintas, 

revestimentos para veículos, preparações de limpeza, 

produtos de limpeza, produtos de polimento, produtos 
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de beleza, produtos de higiene pessoal, sabões, cosmé-

ticos, produtos para higiene pessoal, têxteis, artigos 

têxteis, revestimentos para camas, revestimentos para 

mobiliário, revestimentos para mobiliário doméstico, 

mobiliário doméstico, lençóis, artigos de retrosaria, 

materiais de construção, edifícios transportáveis, cha-

veiros, metais comuns, placas de matrícula para au-

tomóveis, modelos de automóveis, brinquedos, jogos, 

brinquedos, artigos desportivos, artigos de desporto, 

equipamento de exercício, máquinas, ferramentas 

eléctricas, motores e motores, aparelhos domésticos, 

aparelhos de ventilação para veículos, aparelhos de 

aquecimento e arrefecimento para veículos, trans-

missões e respectivas peças para veículos, peças para 

motores de veículos, estofos para veículos, tintas para 

veículos, acabamentos para veículos, consolas para 

veículos, sistemas estéreo para veículos, computadores 

de bordo para veículos, software descarregável, estojos 

para computadores, estojos para telefones e computa-

dores, capas para telefones e computadores tablete, ca-

pas para computadores, estojos para chaves, etiquetas 

para chaves, porta-chaves, velocímetros para veículos, 

aparelhos de navegação para veículos, alertas e lâmpa-

das de aviso e de avaria para veículos, computadores, 

dispositivos anti-roubo, vestuário para segurança e 

protecção, dispositivos e aparelhos de segurança para 

veículos, aparelhos para aquecimento, aparelhos para 

refrigeração, aparelhos de ar condicionado, aparelhos 

para cozinhar, aparelhos para congelação e refrigera-

ção, aparelhos para secagem e ventilação, ferramentas 

manuais, máquinas para uso doméstico, molduras de 

imagem, artigos ópticos, máquinas fotográficas, equi-

pamento eléctrico e electrónico doméstico incluindo 

artigos brancos, electrónica doméstica, electrónica de 

consumo, electrónica para veículos, baterias, carre-

gadores de baterias, auscultadores para transmissão 

e recepção de sinais, auscultadores, microfones, au-

riculares, auscultadores que combinam microfones e 

auriculares, veículos, peças para veículos, componen-

tes para veículos, assentos para veículos, acessórios 

para veículos, jóias, objectos de arte, relógios de pulso 

e respectivas peças e acessórios, acessórios para ves-

tuário, artigos de metal precioso ou pedras preciosas, 

artigos de papelaria, material impresso, livros, papel, 

publicações, revistas, jornais, cartazes, calendários, 

pinturas, desenhos, gravuras de arte, esculturas, ma-

las, bolsas, mochilas, malas, malas e porta-moedas 

para artigos desportivos e artigos de desporto, malas 

de viagem, pastas, porta-moedas para artigos de pape-

laria, malas e porta-moedas para documentos, cintos, 

carteiras, mobiliário, mobiliário doméstico, móveis, 

tecidos para decoração de interiores, decoração do-

méstica, artigos de armazenamento para o lar, vestu-

ário (apparel), vestuário (clothing), calçado, chapela-

ria, recipientes e utensílios domésticos e de cozinha, 

utensílios não eléctricos domésticos, louça de mesa, 

panelas, panelas a vapor, assadeiras, louça de jantar, 

louça de cozinha, louça de mesa, lancheiras, têxteis e 

produtos têxteis, tapeçarias, roupa de cama, artigos 

de retrosaria, revestimentos de chão, tapetes (carpets), 

tapetes (mats) e esteiras, cobertores, brinquedos (toys), 

jogos, brinquedos (playthings), artigos de ginástica e 

desporto, carne, peixe, aves, aperitivos preparados, 

refeições preparadas, fruta, nozes, ovos, vegetais, ali-

mentos prontos a comer, alimentos, bebidas, bebidas 

não alcoólicas, bebidas alcoólicas, bebidas de baixo 

e reduzido teor alcoólico, bebidas sem álcool, bebi-

das espirituosas, whisky, vinho, produtos de padaria, 

massas, grãos, sanduíches, artigos para fumadores, 

cigarros electrónicos e respectivos líquidos, artigos 

para fumadores, petróleo, gasolina, gasolina, fluidos 

para veículos, electricidade e energia para o funciona-

mento de veículos; a reunião/angariação, em benefício 

de terceiros, de uma variedade de serviços comerciais, 

financeiros, imobiliários, de seguros, de telecomunica-

ções, de viagens, de bilhetes e de reservas, permitindo 

aos clientes comparar e comprar convenientemente 

esses serviços; estudos de mercado e serviços de revi-

são relativos à venda a retalho e venda de veículos, au-

tomóveis, automóveis, automóveis usados, peças para 

automóveis, acessórios para automóveis, componentes 

para automóveis, peças para automóveis, acessórios 

para automóveis, componentes para automóveis; servi-

ços de investigação empresarial, incluindo em relação 

a veículos, automóveis, carros, carros usados; serviços 

de informação do mercado de consumo; estudos e 

relatórios de mercado; serviços de informação e his-

tórico de transacções comerciais; histórico comercial, 

empresarial e transaccional e verificações de antece-

dentes; serviços de leilões e leilões; leilões de veículos; 

prestação de serviços de informação, aconselhamento 

e consultoria em relação aos referidos serviços.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788
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[210]  N.º : N/187258

[220]  Data de pedido : 2021/09/01

[730]  Requerente : Champagne Billecart-Salmon

  Endereço : 40 rue Carnot 51160 Mareuil-sur-Aÿ 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinhos da denominação de origem 

controlada de Champagne.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187261

[220]  Data de pedido : 2021/09/01

[730]  Requerente : 

 Hung Win Trading Company Limited

  Endereço : , 44-52 , 

5 , A, A2, A3, A4, A5

 Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, Tat Ming Ind Bldg, 44-52 

Ta Chuen Ping St, Kwan Chung, NT, 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/187263

[220]  Data de pedido : 2021/09/01

[730]  Requerente : 

 Hung Win Trading Company Limited

  Endereço : , 44-52 , 

5 , A, A2, A3, A4, A5

 Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, Tat Ming Ind Bldg, 44-52 

Ta Chuen Ping St, Kwan Chung, NT, 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/187265

[220]  Data de pedido : 2021/09/01

[730]  Requerente : 

 Hung Win Trading Company Limited

  Endereço : , 44-52 , 

5 , A, A2, A3, A4, A5

 Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, Tat Ming Ind Bldg, 44-52 

Ta Chuen Ping St, Kwan Chung, NT, 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/187267

[220]  Data de pedido : 2021/09/01

[730]  Requerente : 

 Hung Win Trading Company Limited

  Endereço : , 44-52 , 

5 , A, A2, A3, A4, A5

 Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, Tat Ming Ind Bldg, 44-52 

Ta Chuen Ping St, Kwan Chung, NT, 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/187287

[220]  Data de pedido : 2021/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

40

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187288

[220]  Data de pedido : 2021/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187289

[220]  Data de pedido : 2021/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187290

[220]  Data de pedido : 2021/09/02
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

40

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187291

[220]  Data de pedido : 2021/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1501(12 -15 )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187292

[220]  Data de pedido : 2021/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 753 2 5

V

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187293

[220]  Data de pedido : 2021/09/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 753 2 5

V

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187295

[220]  Data de pedido : 2021/09/02

[730]  Requerente : 

 BIOELEVEN CO., LTD.

  Endereço : 223 , 5

501

 #501, 5Th Floor, 223 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187338

[220]  Data de pedido : 2021/09/03

[730]  Requerente : BIMEDA AMEA Limited

  Endereço : First Floor, The Herbert Building, 

The Park, Carrickmines, Dublin 18, D18K8Y4, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações higiénicas para uso mé-

dico ou veterinário; preparações e substâncias farma-

cêuticas para o tratamento de doenças da pele para 

uso veterinário; preparações e substâncias farmacêu-

ticas para o tratamento da dermatite atópica para uso 

veterinário; preparações farmacêuticas e veterinárias; 

desinfectantes para uso veterinário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187339

[220]  Data de pedido : 2021/09/03

[730]  Requerente : BIMEDA AMEA Limited

  Endereço : First Floor, The Herbert Building, 

The Park, Carrickmines, Dublin 18, D18K8Y4, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações higiénicas para uso mé-

dico ou veterinário; preparações e substâncias farma-

cêuticas para o tratamento de doenças da pele para 

uso veterinário; preparações e substâncias farmacêu-

ticas para o tratamento da dermatite atópica para uso 

veterinário; preparações farmacêuticas e veterinárias; 

desinfectantes para uso veterinário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187340

[220]  Data de pedido : 2021/09/03

[730]  Requerente : CATARINA ISABEL ABREU 

GONCALVES

  Endereço : Praceta Eduardo Serafim, N.º 4-2.º 

Esquerdo, 8005-203 Faro, Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187341

[220]  Data de pedido : 2021/09/03

[730]  Requerente : CATARINA ISABEL ABREU 

GONCALVES

  Endereço : Praceta Eduardo Serafim, Nº4-2º Es-

querdo, 8005-203 Faro, Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187344

[220]  Data de pedido : 2021/09/03

[730]  Requerente : GIANNI VERSACE S.R.L.

  Endereço : Piazza Luigi Einaudi 4, 20124 Milano 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos, incluindo cremes de noi-

te e de dia; preparações para a limpeza do rosto e do 

corpo; espuma para o banho; espuma para barbear; 

preparações para depois de barbear; bases de maqui-

lhagem; brilhos para os lábios; pomadas [graxa] para 

sapatos; máscara para pestanas; máscaras de beleza; 

lápis para as sobrancelhas; lápis para uso cosmético; 

vernizes para as unhas; desodorizantes para homem e 

senhora; sabões para as mãos e para o corpo; champôs 

e tintas para o cabelo; loções para o cabelo; loções 

para uso cosmético; laca para o cabelo; dentífricos 

e fragrâncias; perfumaria, água de colónia, água de 

alfazema, água perfumada e óleos essenciais de uso 

pessoal para homem e senhora; bases para perfumes 

de flores; preparações para bronzear [cosméticos]; pre-

parações cosméticas para o banho; desodorizantes de 

uso pessoal; cosméticos para o cuidado da pele; prepa-

rações de maquilhagem; preparações cosméticas para 

o cuidado da pele; preparações para barbear; produtos 

de toilette; preparações para desmaquilhagem; pó-de-

-talco para fins de toilette.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/05  Itál ia

N.º 302021000040805

[210]  N.º : N/187345

[220]  Data de pedido : 2021/09/03

[730]  Requerente : GIANNI VERSACE S.R.L.

  Endereço : Piazza Luigi Einaudi 4, 20124 Milano 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos [óptica]; óculos de sol; óculos 

ópticos; óculos de protecção para desporto; armações 

de óculos; monóculos; binóculos de teatro; artigos de 

óptica; estojos para lentes de contacto; estojos para 

óculos; cordões para lunetas; lupas [óptica]; lentes cor-

rectoras [óptica]; lentes ópticas; lentes para óculos; ar-

mações de óculos; agendas pessoais electrónicas; com-

putadores, computadores portáteis; ratos [equipamento 

de processamento de dados]; tapetes de rato; teclados 

de computador; telefones móveis; toques descarregá-

veis para telefones móveis; correias para telefones mó-

veis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/05  Itál ia

N.º 302021000040805

[210]  N.º : N/187346

[220]  Data de pedido : 2021/09/03

[730]  Requerente : GIANNI VERSACE S.R.L.

  Endereço : Piazza Luigi Einaudi 4, 20124 Milano 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Joalharia, pedras preciosas; relojoaria 

e instrumentos cronométricos; anéis [joalharia]; bo-

tões de punho; pulseiras [joalharia]; braceletes para 

relógios; caixas de relógios [componentes de relógios]; 

caixas de relógios de mesa ou de parede; correntes 

de relógios; correntes [joalharia]; pendentes; colares 

[joalharia]; cronógrafos [relógios]; instrumentos ho-

rológicos; cronómetros [temporizador]; cronoscópios; 

diamantes; alfinetes de gravata; figurinhas (estatuetas) 

em metais preciosos; fios de ouro [joalharia]; fios em 

metais preciosos [joalharia]; fios de prata [joalharia]; 

jóias; jóias em cloisonné; crachás em metais precio-

sos; ponteiros de relógios [relojoaria]; ligas de metais 

preciosos; lingotes de metais preciosos; mecanismos 

para relógios de mesa ou de parede e relógios; meda-

lhas; medalhões [joalharia]; brincos; jóias em âmbar 

amarelo; joalharia em marfim; adereços [joalharia]; 

ornamentos em azeviche; ornamentos para sapatos em 

metais preciosos; ornamentos para chapéus em metais 

preciosos; relógios de pêndulo; relógios atómicos; re-

lógios de pulso; relógios de bolso; relógios de controlo 

[relógios de referência]; relógios de mesa ou de parede 

e relógios eléctricos; cabochões; porta-chaves [com ob-

jecto decorativo]; mostradores [relojoaria]; caixas em 

metais preciosos; estojos para relojoaria; estojos para 

jóias [cofres ou caixas]; estojos para relojoaria [apre-

sentação]; alfinetes para gravatas; alfinetes [joalharia]; 

alfinetes ornamentais [joalharia]; broches [joalharia]; 

estátuas em metais preciosos; strass [bijuteria]; ins-

trumentos horológicos; relógios despertadores; vidros 

para relógios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/05  Itál ia

N.º 302021000040805

[210]  N.º : N/187348

[220]  Data de pedido : 2021/09/03

[730]  Requerente : GIANNI VERSACE S.R.L.

  Endereço : Piazza Luigi Einaudi 4, 20124 Milano 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuá-

rio em imitação de couro; vestuário em couro; vestuá-

rio para motoristas; vestuário para ciclistas; vestuário 

para ginástica; vestidos; roupões de banho; vestuário; 

bandanas [lenços para o pescoço]; bóinas; roupa in-
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terior; batas; boás [golas]; bodies [roupa interior]; 

jarreteiras; calçado; sapatos para desporto; meias; 

pantufas; peúgas; calças de montar a cavalo; camisas 

de manga curta; camisas; jaquetas acolchoadas [ves-

tuário]; chapelaria; chapéus-altos; casacos; capuzes 

[vestuário]; cintos [vestuário]; cintos para dinheiro 

[vestuário]; collants; colarinhos [vestuário]; colarinhos 

destacáveis; chapelaria (para vestir); fatos; vestuário 

de praia; gravatas; plastrões; faixas para a cabeça [ves-

tuário]; lenços de bolso; lenços de bolso de cerimónia; 

jaquetas [vestuário]; ligas; saias; vestidos jumper ; 

cintas elásticas [roupa interior]; luvas [vestuário]; luvas 

de cerimónia; casacos para a chuva [impermeáveis]; 

peças de vestuário pronto-a-vestir; malhas [vestuário]; 

camisolas [vestuário]; perneiras [aquecedores de per-

nas]; leggings [calças]; librés; camisetas para despor-

to; hosiery ; fatos de banho; pulôveres; agasalhos 

[vestuário]; manípulos; pelerines; mantilhas; máscaras 

para dormir; minissaias; mitras [chapelaria]; ceroulas; 

calções de banho; coletes; calças; parkas; peliças; peles 

[vestuário]; encaixes de camisa; pijamas; faixas para 

os pulsos; ponchos; camisolas [pullovers]; ligas para 

meias; suspensórios para meias; soutiens; sandálias; 

sandálias de banho; sapatos; chinelos de banho; calça-

do para ginástica; calçado de praia; sapatos para des-

porto; xailes; faixas para vestir; cuecas; escapulários 

[vestuário]; sobretudos [vestuário]; roupas exteriores; 

saiotes; combinações [roupa interior]; peitilhos de ca-

misas; botins; botas; estolas em pele; t-shirts; combina-

ções [vestuário]; uniformes; véus [vestuário]; viseiras 

[chapelaria]; tamancos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/05  Itál ia

N.º 302021000040805

[210]  N.º : N/187357

[220]  Data de pedido : 2021/09/03

[730]  Requerente : RUCA

 RUCA LIMITADA, RUCA LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, 

Nº 600-E, Centro Comercial First Nacional Piso 24º - 06, 

em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de agências noticiosas, tele-

difusão, serviços de transmissão de ficheiros digitais, 

transmissão de mensagens e de imagens assistidas por 

computador; serviços de agências noticiosas sobre 

cultura, sociedade, economia, política, desporto e en-

tretenimento através de uma rede de computadores 

global; serviços de agências noticiosas e informação 

transmitidos via uma rede mundial de computadores 

para uso em computadores e aparelhos portáteis, to-

dos incluídos na classe 38.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto - CMYK 70 64 63 64

[210]  N.º : N/187360

[220]  Data de pedido : 2021/09/03

[730]  Requerente : RUCA

 RUCA LIMITADA, RUCA LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, 

Nº 600-E, Centro Comercial First Nacional Piso 24º - 06, 

em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de agências noticiosas, tele-

difusão, serviços de transmissão de ficheiros digitais, 

transmissão de mensagens e de imagens assistidas por 

computador; serviços de agências noticiosas sobre 

cultura, sociedade, economia, política, desporto e en-

tretenimento através de uma rede de computadores 

global; serviços de agências noticiosas e informação 

transmitidos via uma rede mundial de computadores 

para uso em computadores e aparelhos portáteis, to-

dos incluídos na classe 38.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho - CMYK 0 85 90 0

 Preto - CMYK 70 64 63 64

[210]  N.º : N/187363

[220]  Data de pedido : 2021/09/03
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[730]  Requerente : RUCA

 RUCA LIMITADA, RUCA LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, 

Nº 600-E, Centro Comercial First Nacional Piso 24º - 06, 

em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de agências noticiosas, tele-

difusão, serviços de transmissão de ficheiros digitais, 

transmissão de mensagens e de imagens assistidas por 

computador; serviços de agências noticiosas sobre 

cultura, sociedade, economia, política, desporto e en-

tretenimento através de uma rede de computadores 

global; serviços de agências noticiosas e informação 

transmitidos via uma rede mundial de computadores 

para uso em computadores e aparelhos portáteis, to-

dos incluídos na classe 38.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho - CMYK 0 85 90 0

[210]  N.º : N/187366

[220]  Data de pedido : 2021/09/03

[730]  Requerente : RUCA

 RUCA LIMITADA, RUCA LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, 

Nº 600-E, Centro Comercial First Nacional Piso 24º - 

06, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de agências noticiosas, tele-

difusão, serviços de transmissão de ficheiros digitais, 

transmissão de mensagens e de imagens assistidas por 

computador; serviços de agências noticiosas sobre 

cultura, sociedade, economia, política, desporto e en-

tretenimento através de uma rede de computadores 

global; serviços de agências noticiosas e informação 

transmitidos via uma rede mundial de computadores 

para uso em computadores e aparelhos portáteis, to-

dos incluídos na classe 38.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Bege - CMYK 1 4 11 0,

 Preto - CMYK 70 64 63 64

[210]  N.º : N/187423

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited

  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, Rei-

no Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Suportes para blocos de notas; capa 

para agendas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187425

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited

  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, Rei-

no Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário (não incluindo cintos); cal-

çado; chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187433

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited
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  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, Rei-

no Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Suportes para blocos de notas; capa 

para agendas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187435

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited

  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, Reino 

Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário (não incluindo cintos); cal-

çado; chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187437

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

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

de cama, mesa e banho; cortinas em matérias têxteis 

ou plásticas; tecido; tecidos para revestimento; têxteis 

de nanofibra; têxteis de nanofibras electrofiadas; têx-

teis feitos de nanofibras; produtos têxteis em rolo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172320

[210]  N.º : N/187438

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Artigos, aparelhos e instrumentos 

científicos, de pesquisa, de navegação, geodésicos, 

fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, 

de pesagem, medição, sinalização, detecção, teste, 

inspecção, salvamento e ensino; filtros para máscaras 

respiratórias, protetores faciais e capacetes; máscaras 

de protecção, protetores faciais e capacetes; máscaras 

de protecção respiratórias industriais; filtros acústicos; 

vestuário, chapelaria e calçado de protecção indus-

trial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172322

[210]  N.º : N/187439

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Artigos, aparelhos e instrumentos ci-

rúrgicos, médicos, dentários e veterinários; máscaras 

cirúrgicas; máscaras médicas; máscaras cirúrgicas de 

elevada filtração; máscaras faciais para uso médico; 

máscaras faciais para fins sanitários; coberturas faciais 

sendo máscaras sanitárias para a protecção contra in-

fecções virais; aparelhos e equipamentos respiratórios 

para fins médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172322

[210]  N.º : N/187440

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia
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  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

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

de cama, mesa e banho; cortinas em matérias têxteis 

ou plásticas; tecido; tecidos para revestimento; têxteis 

de nanofibra; têxteis de nanofibras electrofiadas; têx-

teis feitos de nanofibras; produtos têxteis em rolo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172322

[210]  N.º : N/187445

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : 

 SU FONG INTERNACIONAL COMÉRCIO COM-

PANHIA LIMITADA

  Endereço : 336-342

17 F G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187452

[220]  Data de pedido : 2021/09/07

[730]  Requerente : Buzzballz, LLC

  Endereço : 2114 McDaniel Drive, Carrollton, 

Texas 75006, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

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

bebidas alcoólicas contendo frutas; extractos de fruta 

com álcool; bebidas alcoólicas pré-misturadas, sem se-

rem à base de cerveja; rum; vodka; licores; gin; cidras; 

kirsch; aguardente de pêra; cocktails; bebidas espiritu-

osas; bebidas aperitivas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187453

[220]  Data de pedido : 2021/09/07

[730]  Requerente : HIBIYA-KADAN FLORAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-6-30 Minamiazabu, Minato-ku, 

Tokyo 106-8587, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabão; ambientadores perfumados em 

forma de bastões; óleos essenciais; bases para perfu-

mes de flores; perfumaria; cosméticos; água perfuma-

da; potpourris  [fragrâncias]; incenso; preparações 

para perfumar o ambiente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187516

[220]  Data de pedido : 2021/09/07

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Vstarcam Technology CO., Ltd

  Endereço : 

G 4 5

 4-5th Floor, G Building, Jiangxia Tech Park, Shen-

gping Road, Huangfengling Industrial Zone, Luozu 

Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen 

City,Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187519

[220]  Data de pedido : 2021/09/08

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue Du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Per fumar ia; per fumes; água-de-

-toilette; água-de-perfume; água-de-colónia; prepara-

ções cosméticas para os cuidados da pele e dos lábios; 

loções para uso cosmético; máscaras de beleza; prepa-

rações cosméticas para as mãos, rosto e corpo; sabone-

tes; géis de duche; géis de banho; óleos de banho; leite 

de limpeza para fins de toilette; desodorizantes para 

uso pessoal.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/11  França

N.º 214742636

[210]  N.º : N/187520

[220]  Data de pedido : 2021/09/08

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue Du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Per fumar ia; per fumes; água-de-

-toilette; água-de-perfume; água-de-colónia; prepara-

ções cosméticas para os cuidados da pele e dos lábios; 

loções para uso cosmético; máscaras de beleza; prepa-

rações cosméticas para as mãos, rosto e corpo; sabone-

tes; géis de duche; géis de banho; óleos de banho; leite 

de limpeza para fins de toilette; desodorizantes para 

uso pessoal.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/16  França

N.º 214744477

[210]  N.º : N/187532

[220]  Data de pedido : 2021/09/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

15 D1 25

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187569

[220]  Data de pedido : 2021/09/09

[730]  Requerente : MOYNAT PARIS SAS

  Endereço : 348, rue Saint Honoré, 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro; caixas 

de couro ou cartão-couro; peles de animais; baús e 

malas de viagem; baús de viagem sendo bagagem, sa-

cos de viagem e conjuntos de sacos de viagem; sacos 

para vestuário para fins de viagem; chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas; chicotes, arreios e selaria; 

carteiras; bolsas, nomeadamente, porta-moedas; por-

ta-cartões de crédito; porta-chaves; malas de mão, mo-

chilas, sacos com rodas; sacos de transporte multiusos 

para alpinistas e campistas, sacos de praia, mochilas 

escolares; estojos para artigos de toilette vazios; sacos 

e saquinhos sob a forma de sobrescritos e bolsas em 

couro para embalagem; sacos e saquinhos sob a forma 

de sobrescritos e bolsas em couro para transporte de 

documentos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/11 - -  

Benelux N.º 1438005
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[210]  N.º : N/187570

[220]  Data de pedido : 2021/09/09

[730]  Requerente : UMG Recordings, Inc.

  Endereço : 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, 

California, 90404, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, motel, hotel de es-

tância turística, alojamento em estância turística, bar, 

bar de cocktails, café, restaurante e de catering; forne-

cimento de instalações e salas para banquetes e reuniões 

sociais; fornecimento de instalações multiusos, in-

cluindo salas multiusos para convenções, conferências, 

exposições, seminários e reuniões; organização de 

alojamento temporário, especificamente apartamentos 

com serviços de apoio, apartamentos e condomínios; 

serviços de clube residencial para férias, especifi-

camente fornecimento de alojamento temporário a 

sócios do clube em residências para férias; prestação 

de serviços de arrendamento e reservas para terceiros 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

prestação de informações assim como de um website 

com informações sobre os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/577,612

[210]  N.º : N/187598

[220]  Data de pedido : 2021/09/09

[730]  Requerente : SUNSTAR SA

  Endereço : Route de Pal latex 15, 1163 Etoy, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette não 

medicinais; dentífricos não medicinais; perfumaria, 

óleos essenciais; preparações para branqueamento e 

outras substâncias para uso na lavandaria; preparações 

para limpeza, polimento, desengordurantes e abra-

sivas; preparações para bochechar, sem ser para fins 

medicinais; aerossóis para refrescar o hálito; tiras para 

refrescar o hálito; preparações para refrescar o hálito 

para higiene pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187599

[220]  Data de pedido : 2021/09/09

[730]  Requerente : SUNSTAR SA

  Endereço : Route de Pal latex 15, 1163 Etoy, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensí l ios e recipientes para uso 

doméstico ou para a cozinha; utensí lios (trens) de 

cozinha e serviços de mesa, excepto facas, garfos e 

colheres; pentes e esponjas; escovas, excepto pincéis; 

materiais para o fabrico de escovas; artigos para fins 

de limpeza; vidros em bruto ou semi-trabalhados, ex-

cepto vidros de construção; artigos de vidro, porcelana 

e faiança; escovas de dentes, não eléctricas; escovas de 

dentes, eléctricas; produtos interdentários para limpar 

os dentes; fio dental (fio dental para fins dentários); 

palitos para limpeza interdental.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187615

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : KOPITIAM ASIA PACIFIC 

SDN BHD

  Endereço : No. 2, Jalan Portland, Kawasan Perin-

dustrian Tasek, 31400 Ipoh, Perak, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; serviços de preparação de refeições; pre-

paração e fornecimento de alimentos e bebidas para 

consumo imediato; fornecimento de informações, in-

cluindo em linha, sobre serviços de fornecimento de 

alimentos e bebidas e alojamento temporário; serviços 

de café; serviços de restaurante; preparação e forne-

cimento de alimentos e bebidas; serviços de cafés e 

de cafetarias (fornecimento de alimentos e bebidas); 

serviços de consultoria, assessoria e informação rela-

cionados com o fornecimento de alimentos e bebidas; 
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serviços de fornecimento de refeições e bebidas para 

fora; cafés; cafeterias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187619

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : 

 Beijing Tianying Jiuzhou Network Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 4 2 2

201

 201, 2nd Floor, Building 2, No. 4, Qiyang Road, Cha-

oyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187620

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : 

 Beijing Tianying Jiuzhou Network Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 4 2 2

201

 201, 2nd Floor, Building 2, No. 4, Qiyang Road, Cha-

oyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187621

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : 

 Beijing Tianying Jiuzhou Network Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 4 2 2

201

 201, 2nd Floor, Building 2, No. 4, Qiyang Road, Cha-

oyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187635

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : KYB Corporation

  Endereço : 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Mina-

to-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[ ] [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187636

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : KYB Corporation

  Endereço : 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Mina-

to-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12
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[511]  Produtos : 

[ ] [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187665

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, medicinais 

e veterinárias; preparações sanitárias para fins medici-

nais; alimentos dietéticos e substâncias para uso médi-

co ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para seres humanos e animais; emplastros, 

material para pensos; material para chumbar os den-

tes, ceras dentárias; desinfectantes; preparações para 

destruir animais nocivos; fungicidas, herbicidas; fral-

das para incontinência; fraldas para bebés; prepara-

ções para desodorizar o ar; preparações para purificar 

o ar; sabonete antibacteriano; produtos para lavar as 

mãos antibacterianas; detergentes para fins medici-

nais; lenços impregnados com loções farmacêuticas; 

algodão para fins médicos; curativos médicos; pensos 

adesivos para fins médicos; adesivos transdérmicos 

para tratamento médico; adesivos transdérmicos para 

administração de produtos farmacêuticos; pensos ade-

sivos medicinais para o alívio de enxaquecas; vitami-

nas; preparações de minerais; preparações medicinais 

para a pele, cabelo e o corpo; loções medicinais para 

o cabelo; preparações medicinais para o crescimento 

de cabelo; sabonete medicinal; preparações medici-

nais para cuidados orais e higiene oral; dentífricos 

medicinais; preparações de toilette medicinais; álcool 

medicinal; preparações medicinais à base de ervas 

Chinesas; extractos de ervas medicinais Chinesas sob 

a forma de cápsulas, comprimidos, concentrados líqui-

dos e substâncias em pó para fins medicinais; bebidas 

e tónicos medicinais à base de ervas Chinesas; ervas 

medicinais Chinesas; compostos da medicina Chine-

sa; suplementos de ervas; extractos de plantas e ervas 

para uso medicinal; chás de ervas para fins medicinais; 

bebidas e tónicos medicinais; chás medicinais; águas 

minerais para fins medicinais; chá asmático; infusões 

medicinais; óleos medicinais; bálsamos e pomadas me-

dicinais; raízes medicinais; suplementos nutricionais; 

preparações medicinais em sprays; sprays de ervas 

para fins medicinais; sprays anti-alérgicos; sprays anti-

-insectos; repelentes de insectos; sprays nasais para 

fins medicinais; essências de galinha com extractos 

vegetais (suplementos nutricionais); essências de gali-

nha com ninhos de pássaro (suplementos nutricionais); 

essências de galinha com cordyceps (suplementos nu-

tricionais); suplementos alimentares saudáveis feitos 

principalmente de vitaminas; suplementos alimentares 

saudáveis feitos principalmente de minerais; suplemen-

tos dietéticos; suplementos alimentares minerais; pro-

dutos naturais para cuidados de saúde (medicamentos); 

drageias (lozenges) e pastilhas medicinais; doces e 

rebuçados medicinais; pastilhas elásticas para fins me-

dicinais; chá adelgaçante para fins medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187697

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : HARMONT & BLAINE S.P.A.

  Endereço : Strada Statale 87 KM.16,460 Zona 

A.S.I. 80023 Caivano (NA) Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos; bolsas para bagagem; sacos de 

mão; pochetes [carteiras de mão]; malas de mão; car-

teiras de bolso; bolsas de couro; bolsas; pastas para 

estudantes; pastas em couro para documentos; cofres 

de viagem; estojos em couro e pele para chaves; esto-

jos para maquilhagem, sem conteúdo; porta-fatos; mo-

chilas [com duas alças]; chapéus-de-chuva; bengalas; 

artigos de selaria.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187698

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : HARMONT & BLAINE S.P.A.

  Endereço : Strada Statale 87 KM.16,460 Zona 

A.S.I. 80023 Caivano (NA) Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; casacos; mantos; casacos 

para a chuva [Impermeáveis]; guarda-pós (batas); pe-

liças; vestidos; fatos; saias; casacos [vestuário]; malhas 

[vestuário]; calças; conjuntos de calção e blusa; ber-

mudas; calças de ganga; coletes; camisas; t-shirts; tops 

[vestuário]; camisetas; camisolas [vestuário]; camisolas 

[pullovers]; blazers: casacos de malha; collants [meias]; 

meias; roupa interior; espartilhos [roupa interior]; 

soutiens; cuecas; camisolas de dormir; vestidos largos; 

pijamas; roupões de banho; fatos de banho; vestidos de 

praia; fatos náuticos para o sol; blusões: vestuário im-

permeável; parkas; casacos impermeáveis com capuz; 

fatos de treino; gravatas; cachecóis; xailes; cachecóis 

[vestuário]; foulards [artigos de vestuário]; bonés; 

chapéus; capuzes [vestuário]; luvas [vestuário]; grevas; 

calçado; calçado de praia; calçado de desporto; botas; 

sapatos; pantufas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187699

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : HARMONT & BLAINE S.P.A

  Endereço : Strada Statale 87 KM.16,460 Zona 

A.S.I. 80023 Caivano (NA) Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, incluindo 

através da Internet, de cosméticos, perfumes, per-

fumes sólidos, preparações antitranspirantes para 

higiene pessoal, sabão, sabonetes líquidos, sabonetes, 

banhos de espuma, dentífricos, champôs, óleos essen-

ciais, loções para o cuidado do cabelo, preparações 

para permanentes e ondulação de cabelo, cosméticos 

sob a forma de geles, tinturas para o cabelo, cremes 

faciais para uso cosmético, máscara [rímel], delineador 

líquido para os olhos, sombras para os olhos, lápis de 

maquilhagem, máscaras de beleza para o rosto, batons 

para os lábios, bases de maquilhagem, cremes para o 

corpo, vernizes para as unhas, produtos para reforço 

das unhas, preparações para remoção de verniz de 

unhas, óleos para uso cosmético, cremes bronzeado-

res, óculos vendidos mediante receita médica, óculos 

de sol, armações de óculos, lentes, lentes de contacto, 

estojos para óculos, correntes para óculos, aparelhos 

e instrumentos óticos, capas protetoras para smart-

phones, estojos concebidos para computadores, bolsas 

adaptadas para telemóveis, capas em couro para tele-

móveis, estojos para telemóveis feitos de couro ou imi-

tação de couro, capas em couro para smartphones, es-

tojos em pele para tablets , sacolas adaptadas para 

computadores portáteis, estojos de transporte para 

telefones celulares, capas protetoras para leitores de e-

-books, estojos para óculos e óculos de sol, capas para 

smartphones, malas concebidas para computadores 

tablet , estojos para telefones, capas para câmeras 

de vídeo, estojos de tipo carteira para computadores 

tablet , capas para computadores tablet, capas para 

telemóveis feitas de materiais de pano ou de fibras, 

computadores em forma de tablet, telefones celulares, 

correias para telefones móveis, auscultadores mãos-

-livres para telemóveis, auriculares para telemóveis, 

auscultadores sem fios para usar com telemóveis, ca-

pas para telemóveis, capas protetoras para telemóveis, 

unidades de disco amovível [USB flash drives], carre-

gadores USB, livros electrónicos, relógios inteligentes, 

capas impermeáveis para telefones inteligentes, óculos 

inteligentes, telefones inteligentes sob a forma de 

relógios de pulso, smartphones para uso no corpo, 

smartbands, smartphones, relógios de pulso, relógios 

de bolso, relógios despertadores, relógios digitais, 

caixas de relógios, correntes de relógios, vidros para 

relógios, braceletes para relógios, cronógrafos para 

uso como relógios, jóias, strass [bijuteria], sacos, bol-

sas para bagagem, sacos de mão, pochetes [carteiras 

de mão], malas de mão, carteiras de bolso, bolsas de 

couro, bolsas, pastas para estudantes, pastas em couro 

para documentos, cofres de viagem, estojos em couro e 

pele para chaves, estojos para maquilhagem, sem con-

teúdo, porta-fatos, mochilas [com duas alças], chapéus-

-de-chuva, bengalas, artigos de selaria, tecidos para 

vestuário, têxteis para decoração, toalhas em matérias 

têxteis, roupa de banho, exceto vestuário, roupa para 
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uso doméstico, roupa de cama e cobertores, roupa de 

mesa, sem ser em papel, cobertores de cama, mantas 

de cama, capas para almofadas, lenços em matérias 

têxteis, fronhas de almofada, lençóis [tecidos], revesti-

mentos para mobiliário em matérias têxteis, matérias 

têxteis, cortinas em materiais têxteis ou em plástico, 

guardanapos em matérias têxteis, tecidos para uso 

têxtil, vestuário, casacos, mantos, casacos para a chuva 

[Impermeáveis], guarda-pós (batas), peliças, vestidos, 

fatos, saias, casacos [vestuário], malhas [vestuário], 

calças, conjuntos de calção e blusa, bermudas, calças 

de ganga, coletes, camisas, t-shirts, tops [vestuário], 

camisetas, camisolas [vestuário], camisolas [pullovers], 

blazers, casacos de malha, collants [meias], meias, 

roupa interior, espartilhos [roupa interior], soutiens, 

cuecas, camisolas de dormir, vestidos largos, pijamas, 

roupões de banho, fatos de banho, vestidos de praia, 

fatos náuticos para o sol, blusões, vestuário imperme-

ável, parkas, casacos impermeáveis com capuz, fatos 

de treino, gravatas, cachecóis, xailes, cachecóis [vestu-

ário], foulards [artigos de vestuário], bonés, chapéus, 

capuzes [vestuário], luvas [vestuário], grevas, calçado, 

calçado de praia, calçado de desporto, botas, sapatos, 

pantufas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187700

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, Avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Artigos e equipamentos desportivos 

não incluídos noutras classes; coberturas e sacos para 

transporte e proteção de esquis e pranchas de snowboard; 

trenós (artigos desportivos); patins de gelo; luvas 

desportivas; cotoveleiras (artigos desportivos); prote-

tores de joelhos (artigos desportivos); sapatos de neve; 

correias para pranchas de surf, esquis, fixadores de 

esqui; pranchas de snowboard; bastões para esqui.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/19  França

N.º 214745969

[210]  N.º : N/187701

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : CORNING INCORPORATED

  Endereço : One Riverfront Plaza, Corning, New 

York 14831, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios de cozinha, recipientes para 

uso doméstico e para a cozinha (sem serem em metais 

preciosos ou em plaqué); vidraria, porcelana e faiança.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187716

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187717

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iços : 



16578    46   2021  11  17 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187719

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[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 : Serviços consultoria de planeamento 

de carreiras e informação para músicos; serviços de 

publicidade, marketing e promoção relacionados com 

música; pesquisa de mercado, nomeadamente, análi-

ses às respostas de publicidade e pesquisa de mercado 

relacionados com música; serviços de planeamento 

dos meios de comunicação (serviços de planeamento 

de negócios comerciais) no domínio da música, no-

meadamente, identificação do público, objectivos de 

comunicação, geografia, mercados, timing, e platafor-

mas apropriadas de media para promover e divulgar a 

mensagem de um artista; serviços de processamento 

de dados relacionados com música; serviços de mo-

nitorização e consultadoria de negócios comerciais, 

nomeadamente o rastreamento de sítios na web e com-

portamentos do consumidor afim de fornecer acon-

selhamento sobre estratégias, opiniões, soluções de 

marketing, vendas e operações comerciais relaciona-

dos com música; promoção de concertos musicais e 

outros eventos de entretenimento de terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/21  Jamaica

N.º 83844

[210]  N.º : N/187720

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[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 : 41

[511]  Serviços : Arranjo, organização, condução, e 

apresentação de concertos, espectáculos ao vivo, 

eventos especiais de entretenimento, e festivais; for-

necimento de sítios na rede com entretenimento e 

programação musical contínua de rádio e televisão, 

nomeadamente, programação com artistas musicais, 

actuações musicais, entrevistas, opiniões, comentários 

e recomendações; serviços de publicação musical; ser-

viços de produção de música e vídeo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/21  Jamaica

N.º 83844

[210]  N.º : N/187728

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino; aparelhos de instrumentos para gravação, trans-

missão e reprodução de som e imagens, suportes de 

registo magnético, discos para gravação, máquinas de 

venda automática e mecanismos para aparelhos ope-

rados por moedas, caixas registadoras, computador e 

equipamento para o tratamento da informação, extin-

tores, programa informático e software informático 

para máquinas de jogos, especificamente aparelhos, 

instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar 

apostas, tudo incluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187729

[220]  Data de pedido : 2021/09/21
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[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187730

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de cacifos, arrendamento e 

gestão de centros comerciais, compra e venda imobi-

liárias em representação de outrem, administração, 

valorização e avaliação, aluguer e agência imobiliária, 

gestão de condomínio, locação imobil iária, bens 

reais de propriedade compartilhada, estabelecimentos 

comerciais, centros comerciais, e bens reais; licencia-

mento de propriedades; locação de propriedades; valo-

rização imobiliária; consultoria imobiliária; avaliação 

imobiliária; fornecimento de informação, consultoria 

e serviços de assessoria relativos a todos os serviços 

mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187731

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte; embalagem e 

armazenamento de mercadorias; organização de via-

gens; transportes e entreposto, nomeadamente: orga-

nização de viagens e transportes; agências de turismo 

e de viagens; organização, planeamento e venda de 

viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; or-

ganização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transpor-

tes e viagens; serviços de guia turística; serviços de 

emissão de bilhetes (para transportes e viagens); ser-

viços de aconselhamento e consultoria relativa a via-

gens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e 

produtos, incluindo por intermediários e agências de 

turismo; serviços de excursões, informações relativas 

a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, 

armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e docu-

mentos, incluindo a sua conservação e guarda; serviços 

prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e 

produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de trans-

porte; corretagem de transportes; serviços de armaze-

nagem e transporte de bagagem de viajantes; serviços 

de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, 

terminais marítimos ou aéreos; serviços relacionados a 

reboques marítimos, descarga, funcionamento dos por-

tos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao 

funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços 

relacionados com a locação de veículos de transporte, 

aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de 

armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou 

lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento 

de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos 

e veículos; serviços de motorista; armazém; serviços 

de remoção; serviços de despachante, afretamento; 

fornecimento e distribuição de água, electricidade e 

energia; e tudo o supra citado também fornecido on-

-line  a partir de uma base de dados de computador 
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da Internet ; e compilação de anúncios para usar 

como página da web  na Internet ; fornecimento 

de serviços de informação, consultadoria e assessoria 

relacionados com todos os serviços acima referidos; 

tudo incluído na classe 39.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187732

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187733

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 
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identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187734

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187735

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino; aparelhos de instrumentos para gravação, trans-

missão e reprodução de som e imagens, suportes de 

registo magnético, discos para gravação, máquinas de 
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venda automática e mecanismos para aparelhos ope-

rados por moedas, caixas registadoras, computador e 

equipamento para o tratamento da informação, extin-

tores, programa informático e software informático 

para máquinas de jogos, especificamente aparelhos, 

instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar 

apostas, tudo incluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187736

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187737

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de cacifos, arrendamento e 

gestão de centros comerciais, compra e venda imobi-

liárias em representação de outrem, administração, 

valorização e avaliação, aluguer e agência imobiliária, 

gestão de condomínio, locação imobil iária, bens 

reais de propriedade compartilhada, estabelecimentos 

comerciais, centros comerciais, e bens reais; licencia-

mento de propriedades; locação de propriedades; valo-

rização imobiliária; consultoria imobiliária; avaliação 

imobiliária; fornecimento de informação, consultoria 

e serviços de assessoria relativos a todos os serviços 

mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187738

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte; embalagem e 

armazenamento de mercadorias; organização de via-

gens; transportes e entreposto, nomeadamente: orga-

nização de viagens e transportes; agências de turismo 

e de viagens; organização, planeamento e venda de 

viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; or-

ganização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transpor-

tes e viagens; serviços de guia turística; serviços de 

emissão de bilhetes (para transportes e viagens); ser-

viços de aconselhamento e consultoria relativa a via-

gens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e 

produtos, incluindo por intermediários e agências de 

turismo; serviços de excursões, informações relativas 

a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, 

armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e docu-

mentos, incluindo a sua conservação e guarda; serviços 

prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e 

produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de trans-

porte; corretagem de transportes; serviços de armaze-

nagem e transporte de bagagem de viajantes; serviços 

de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, 

terminais marítimos ou aéreos; serviços relacionados a 

reboques marítimos, descarga, funcionamento dos por-



N.º 46 — 17-11-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16583

tos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao 

funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços 

relacionados com a locação de veículos de transporte, 

aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de 

armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou 

lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento 

de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos 

e veículos; serviços de motorista; armazém; serviços 

de remoção; serviços de despachante, afretamento; 

fornecimento e distribuição de água, electricidade e 

energia; e tudo o supra citado também fornecido on-

-line  a partir de uma base de dados de computador 

da Internet ; e compilação de anúncios para usar 

como página da web  na Internet ; fornecimento 

de serviços de informação, consultadoria e assessoria 

relacionados com todos os serviços acima referidos; 

tudo incluído na classe 39.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187739

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/187740

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187741

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187742

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
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  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino; aparelhos de instrumentos para gravação, trans-

missão e reprodução de som e imagens, suportes de 

registo magnético, discos para gravação, máquinas de 

venda automática e mecanismos para aparelhos ope-

rados por moedas, caixas registadoras, computador e 

equipamento para o tratamento da informação, extin-

tores, programa informático e software informático 

para máquinas de jogos, especificamente aparelhos, 

instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar 

apostas, tudo incluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187743

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187744

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de cacifos, arrendamento e 

gestão de centros comerciais, compra e venda imobi-

liárias em representação de outrem, administração, 

valorização e avaliação, aluguer e agência imobiliária, 

gestão de condomínio, locação imobil iária, bens 

reais de propriedade compartilhada, estabelecimentos 

comerciais, centros comerciais, e bens reais; licencia-

mento de propriedades; locação de propriedades; valo-

rização imobiliária; consultoria imobiliária; avaliação 

imobiliária; fornecimento de informação, consultoria 

e serviços de assessoria relativos a todos os serviços 

mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187745

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte; embalagem e 

armazenamento de mercadorias; organização de via-

gens; transportes e entreposto, nomeadamente: orga-

nização de viagens e transportes; agências de turismo 

e de viagens; organização, planeamento e venda de 

viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; or-

ganização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transpor-

tes e viagens; serviços de guia turística; serviços de 

emissão de bilhetes (para transportes e viagens); ser-

viços de aconselhamento e consultoria relativa a via-

gens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e 

produtos, incluindo por intermediários e agências de 

turismo; serviços de excursões, informações relativas 

a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, 
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armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e docu-

mentos, incluindo a sua conservação e guarda; serviços 

prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e 

produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de trans-

porte; corretagem de transportes; serviços de armaze-

nagem e transporte de bagagem de viajantes; serviços 

de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, 

terminais marítimos ou aéreos; serviços relacionados a 

reboques marítimos, descarga, funcionamento dos por-

tos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao 

funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços 

relacionados com a locação de veículos de transporte, 

aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de 

armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou 

lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento 

de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos 

e veículos; serviços de motorista; armazém; serviços 

de remoção; serviços de despachante, afretamento; 

fornecimento e distribuição de água, electricidade e 

energia; e tudo o supra citado também fornecido on-

-line  a partir de uma base de dados de computador 

da Internet ; e compilação de anúncios para usar 

como página da web  na Internet ; fornecimento 

de serviços de informação, consultadoria e assessoria 

relacionados com todos os serviços acima referidos; 

tudo incluído na classe 39.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187746

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 
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de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187747

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187748

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 
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apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187749

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino; aparelhos de instrumentos para gravação, trans-

missão e reprodução de som e imagens, suportes de 

registo magnético, discos para gravação, máquinas de 

venda automática e mecanismos para aparelhos ope-

rados por moedas, caixas registadoras, computador e 

equipamento para o tratamento da informação, extin-

tores, programa informático e software informático 

para máquinas de jogos, especificamente aparelhos, 

instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar 

apostas, tudo incluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187750

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187751

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de cacifos, arrendamento e 

gestão de centros comerciais, compra e venda imobi-

liárias em representação de outrem, administração, 

valorização e avaliação, aluguer e agência imobiliária, 

gestão de condomínio, locação imobil iária, bens 

reais de propriedade compartilhada, estabelecimentos 

comerciais, centros comerciais, e bens reais; licencia-

mento de propriedades; locação de propriedades; valo-

rização imobiliária; consultoria imobiliária; avaliação 

imobiliária; fornecimento de informação, consultoria 

e serviços de assessoria relativos a todos os serviços 

mencionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187752

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte; embalagem e 

armazenamento de mercadorias; organização de via-

gens; transportes e entreposto, nomeadamente: orga-

nização de viagens e transportes; agências de turismo 

e de viagens; organização, planeamento e venda de 

viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; or-
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ganização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transpor-

tes e viagens; serviços de guia turística; serviços de 

emissão de bilhetes (para transportes e viagens); ser-

viços de aconselhamento e consultoria relativa a via-

gens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e 

produtos, incluindo por intermediários e agências de 

turismo; serviços de excursões, informações relativas 

a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, 

armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e docu-

mentos, incluindo a sua conservação e guarda; serviços 

prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e 

produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de trans-

porte; corretagem de transportes; serviços de armaze-

nagem e transporte de bagagem de viajantes; serviços 

de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, 

terminais marítimos ou aéreos; serviços relacionados a 

reboques marítimos, descarga, funcionamento dos por-

tos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao 

funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços 

relacionados com a locação de veículos de transporte, 

aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de 

armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou 

lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento 

de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos 

e veículos; serviços de motorista; armazém; serviços 

de remoção; serviços de despachante, afretamento; 

fornecimento e distribuição de água, electricidade e 

energia; e tudo o supra citado também fornecido on-

-line  a partir de uma base de dados de computador 

da Internet ; e compilação de anúncios para usar 

como página da web  na Internet ; fornecimento 

de serviços de informação, consultadoria e assessoria 

relacionados com todos os serviços acima referidos; 

tudo incluído na classe 39.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187753

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187754

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187755

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 
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clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187772

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : OPPO

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

  Endereço : 18

 No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187792

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : FEDERICO VILLARREAL 

GOMEZ

  Endereço : Coronel González #91 Col. Los Ange-

les zip. 27140 Torreón, Coahuila, Mexico

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RODRIGO RODRIGUEZ MA-

RIN

  Endereço : Bruselas #963 Col. San Isidro zip. 

27100 Torreón, Coahuila, Mexico

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : ALBERTO VILLARREAL 

GOMEZ

  Endereço : Carlos González #81 Col. Los Ange-

les zip. 27140 Torreón, Coahuila, Mexico

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RENE FRANCISCO HAMDAN 

CALDERON

  Endereço : Callejón de Grillo #8 Col. Las Villas 

zip. 27105 Torreón, Coahuila, Mexico

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JESUS RAUL VILLARREAL 

GOMEZ

  Endereço : Villa Venados #3 Col. Las Villas zip. 

27105 Torreón, Coahuila, Mexico

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RAFAEL LORENZO HER-

NANDEZ DOMINGUEZ

  Endereço : Atenas #400 Col. Chipinque zip. 

66297 San Garza García, Nuevo León, México

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187794

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho, incluin-

do o fornecimento de serviços de vendas a retalho 

através de um site da internet, lojas físicas (physical 
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stores), serviços de loja de departamentos de vendas 

a retalho, canais de televisão, telefones ou telemóveis, 

dispositivos habilitados para internet portáteis ou ou-

tros dispositivos de telecomunicações ou marketing 

directo, todos relacionados a vestuário, chapelaria e 

calçado, jóias, relógios de pulso, acessórios de moda, 

equipamentos desportivos, máquinas fotográficas, 

equipamentos audiovisuais, têxteis, livros, artigos de 

papelaria, revistas, brinquedos, cosmésticos, perfu-

mes, eau de toilette, perfume (eau de parfum), águas-

-de-colónia, preparações de toilette não medicinais, 

artigos ópticos, bagagens, bolsas, carteiras e outros 

sacos, selaria, chicotes e roupas para animais, guarda-

-chuvas, capacetes desportivos, escovas e outros arti-

gos para limpeza, materiais para fazer escovas, cutela-

ria, utensílios de cozinha e recipientes, mobiliários e 

acessórios de móveis, lâmpadas, utensílios domésticos 

e da cozinha, artigos de bar, utensílios de cosméticos 

e da toilette e artigos de casas de banho, artigos de 

limpeza odontológica, artigos para cuidados de rou-

pas e calçado particularmente em conjuntos de en-

graxamento de calçado, calçadeiras, artigos para fins 

de limpeza; agrupamento para benefício de terceiros 

em vestuário, chapelaria e calçado, jóias, relógios de 

pulso, acessórios de moda, equipamentos desportivos, 

máquinas fotográficas, equipamentos audiovisuais, 

têxteis, livros, artigos de papelaria, revistas, brinque-

dos, cosméticos, perfumes, eau de toilette, perfume 

(eau de parfum), águas-de-colónia, preparações de toi-

lette não medicinais, artigos ópticos, bagagens, bolsas, 

carteiras e outros sacos, selaria, chicotes e roupas para 

animais, guarda-chuvas, capacetes desportivos, esco-

vas e outros artigos para limpeza, materiais para fazer 

escovas, cutelaria, utensílios de cozinha e recipientes, 

mobiliários e acessórios de móveis, lâmpadas, utensí-

lios domésticos e da cozinha, artigos de bar, utensílios 

de cosméticos e de toilette e artigos de casas de banho, 

artigos de limpeza odontológica, artigos para cuidados 

de roupas e calçado particularmente em conjuntos de 

engraxamento de calçado, calçadeiras, artigos para 

fins de limpeza, permitindo que os clientes visualizem 

e comprem convenientemente esses produtos; for-

necimento de informações e assessoria em relação a 

serviços de vendas a retalho; consultadoria em gestão 

de negócios; operação comercial de centros comerciais 

on-line; fornecimento de assessoria e assistência na 

selecção de produtos; serviços de promoção através do 

fornecimento de links patrocinados para websites de 

terceiros; promoção de produtos e serviços através de 

patrocínio; publicidade e serviços comerciais; publici-

dade para terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187797

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente :  

  Endereço : 

2 4 301-303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187798

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente :  

  Endereço : 

2 4 301-303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187803

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : Mojca Celin

  Endereço : Reboljeva 5 1000 Ljubljana Slovenia

  Nacionalidade :  Eslovena

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187804

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : Mojca Celin

  Endereço : Reboljeva 5 1000 Ljubljana Slovenia

  Nacionalidade :  Eslovena

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187837

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

 HO SOI HENG

  Endereço : 181 V

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187839

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187846

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : Ana Sofia Pereira Coutinho Basto 

da Silva

  Endereço : Avenida Horta e Costa 48, edifício 

Lei Ka 7 Andar A-Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Berloques [joalharia, bijuteria], brin-

cos, colares [joalharia], pedras semi-preciosas, pérolas 

[joalharia], pulseiras [joalharia].

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 89, M 82, Y 52, K 67,  

Azul.

 C 11, M 22, Y 73, K 0, Dourado.

 C 0, M 0, Y 0, K 30, Cinzento.

[210]  N.º : N/187847

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

 LEONG WAI FONG

  Endereço : N 19 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/187848

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

 LEONG WAI FONG

  Endereço : N 19 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187849

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

 WONG CHI HIM

  Endereço : 

15 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187850

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

 WONG CHI HIM

  Endereço : 

15 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187851

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16 1

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187852

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16 1

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187853

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16 1

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187854

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16 1

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187855

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16 1

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187856

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16 1

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187857

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

 DELFONE INTELLIGENT HOME CO., LTD

  Endereço : 11

15

 15th Floor, Gold Building, Taobo Avenue, Nanzhuang 

Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong 

Province, The people s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187858

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

 DELFONE INTELLIGENT HOME CO., LTD

  Endereço : 11

15

 15th Floor, Gold Building, Taobo Avenue, Nanzhuang 

Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong 

Province, The people s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187859

[220]  Data de pedido : 2021/09/16
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[730]  Requerente : 

 DELFONE INTELLIGENT HOME CO., LTD

  Endereço : 11

15

 15th Floor, Gold Building, Taobo Avenue, Nanzhuang 

Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong 

Province, The people s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187861

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

 Uni-President Enterprises Corp.

  Endereço : 

301

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 

71001, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso médico; alimentos e 

substâncias dietéticas para uso médico ou veterinário, 

alimentos para bebés; emplastros, materiais para pen-

sos; cera dentária; desinfectantes; preparações para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 

medicamentos chineses; medicamentos ocidentais; 

preparações farmacêuticas para humanos; preparações 

vitamínicas; preparações para fins de testes médicos; 

suplementos nutricionais; essências de frango (suple-

mentos nutricionais); óleos de fígado de bacalhau; 

suplementos de ervas; multivitaminas para uso como 

suplementos nutricionais; suplementos nutricionais de 

substituição de refeições; pesticidas; preparações para 

higiene ambiental; máscaras cirúrgicas descartáveis; 

pensos higiénicos; matérias para obturações dentárias; 

soluções de preservação para lentes de contacto; papel 

apanha-insectos; medicamentos veterinários; prepara-

ções para a lavagem de animais [inseticidas]; fórmula 

infantil; suplementos nutricionais para bebés; caixas 

de primeiros socorros, preenchidas; preparações para 

refrescar o ar; anéis para os dedos para uso médico; 

fraldas para incontinência; cuecas higiénicas para a 

menstruação; discos (almofadas) de amamentação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187862

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

 Uni-President Enterprises Corp.

  Endereço : 

301

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 

71001, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e 

dentes artificiais, artigos ortopédicos, materiais de 

sutura, máscaras para uso médico, pele artificial para 

uso cirúrgico, luvas para uso médico, lâmpadas de 

raios ultravioleta para uso médico, monitores de gor-

dura corporal, esfigmomanómetros, cintas abdominais, 

pulseiras para uso médico, ligaduras elásticas para as 

articulações, máscaras higiénicas para isolamento de 

vírus, máscaras higiénicas para isolamento de germes, 

máscaras faciais para fins higiénicos; máscaras higiéni-

cas; máscaras cirúrgicas descartáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187863

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

 Uni-President Enterprises Corp.

  Endereço : 

301

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 

71001, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso médico; alimentos e 

substâncias dietéticas para uso médico ou veterinário, 

alimentos para bebés; emplastros, materiais para pen-

sos; cera dentária; desinfectantes; preparações para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 
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medicamentos chineses; medicamentos ocidentais; 

preparações farmacêuticas para humanos; preparações 

vitamínicas; preparações para fins de testes médicos; 

suplementos nutricionais; essências de frango (suple-

mentos nutricionais); óleos de fígado de bacalhau; 

suplementos de ervas; multivitaminas para uso como 

suplementos nutricionais; suplementos nutricionais de 

substituição de refeições; pesticidas; preparações para 

higiene ambiental; máscaras cirúrgicas descartáveis; 

pensos higiénicos; matérias para obturações dentárias; 

soluções de preservação para lentes de contacto; papel 

apanha-insectos; medicamentos veterinários; prepara-

ções para a lavagem de animais [inseticidas]; fórmula 

infantil; suplementos nutricionais para bebés; caixas 

de primeiros socorros, preenchidas; preparações para 

refrescar o ar; anéis para os dedos para uso médico; 

fraldas para incontinência; cuecas higiénicas para a 

menstruação; discos (almofadas) de amamentação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187864

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

 Uni-President Enterprises Corp.

  Endereço : 

301

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 

71001, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e 

dentes artificiais, artigos ortopédicos, materiais de 

sutura, máscaras para uso médico, pele artificial para 

uso cirúrgico, luvas para uso médico, lâmpadas de 

raios ultravioleta para uso médico, monitores de gor-

dura corporal, esfigmomanómetros, cintas abdominais, 

pulseiras para uso médico, ligaduras elásticas para as 

articulações, máscaras higiénicas para isolamento de 

vírus, máscaras higiénicas para isolamento de germes, 

máscaras faciais para fins higiénicos; máscaras higiéni-

cas; máscaras cirúrgicas descartáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187865

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : BANCO LUSO INTERNACIO-

NAL, S.A.

  Endereço : Avenida Doutor Mário Soares, n. 47, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, preto.

[210]  N.º : N/187866

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : BANCO LUSO INTERNACIO-

NAL, S.A.

  Endereço : Avenida Doutor Mário Soares, n. 47, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul; preto.
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[210]  N.º : N/187867

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : BANCO LUSO INTERNACIO-

NAL, S.A.

  Endereço : Avenida Doutor Mário Soares, n. 47, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul; preto.

[210]  N.º : N/187868

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : BANCO LUSO INTERNACIO-

NAL, S.A.

  Endereço : Avenida Doutor Mário Soares, n. 47, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, preto.

[210]  N.º : N/187869

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : BANCO LUSO INTERNACIO-

NAL, S.A.

  Endereço : Avenida Doutor Mário Soares, n. 47, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul; preto.

[210]  N.º : N/187870

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : BANCO LUSO INTERNACIO-

NAL, S.A.

  Endereço : Avenida Doutor Mário Soares, n. 47, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul; preto.

[210]  N.º : N/187871

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : International Facility Manage-

ment Association

  Endereço : 800 Gessner, Suite 900, Houston, 

Texas 77024, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização e condução de exposições 

comerciais no campo do ambiente de trabalho; servi-
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ços associados, nomeadamente, promover o interesse 

dos membros das indústrias de gestão de instalações, 

na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187872

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : International Facility Manage-

ment Association

  Endereço : 800 Gessner, Suite 900, Houston, 

Texas 77024, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Localização e aquisição de espaços 

para exposições em instalações para convenções e fei-

ras e aluguer do espaço adquirido a fornecedores de 

bens e serviços, na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187873

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : International Facility Manage-

ment Association

  Endereço : 800 Gessner, Suite 900, Houston, 

Texas 77024, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais, nomeadamente, 

realização de aulas, seminários, reuniões de debate, e 

congressos no campo da gestão de instalações e ges-

tão do local de trabalho e distribuição de materiais de 

cursos e educacionais relacionados com os mesmos; 

publicação de livros educacionais, jornais, periódicos, 

revistas, críticas, e material informativo no campo da 

gestão de instalações e gestão do local de trabalho; 

publicação electrónica multimédia e online de livros 

educacionais, jornais, periódicos, revistas, e material 

informativo no campo da gestão de instalações e ges-

tão do local de trabalho, na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187874

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Conta-passos [pedómetros]; óculos de 

sol; bolsas adaptadas para telemóveis; óculos para des-

porto; máscaras para natação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/21  União Euro-

peia N.º 018457359

[210]  N.º : N/187875

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Meias de compressão graduada; 

collants de compressão; rolos de espuma para massa-

gens; bolas de massagem miofascial profunda; bolas 

de massagem; almofadas e compressas para aliviar a 

pressão; máscaras faciais para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/21  União Euro-

peia N.º 018457359

[210]  N.º : N/187876

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

couros de animais; malas para uso em viagem; sacos; 

sacos de desporto; chapéus-de-chuva; sacos de viagem; 
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carteiras de bolso; malas de mão; malas de senhora 

para cerimónia; sacos de trabalho; sacos de tiracolo; 

sacos de lona; sacos para compras; mochilas [com duas 

alças]; sacos de atletismo; porta-moedas; baús [baga-

gem]; estojos para chaves [marroquinaria]; sacos para 

artigos de toilette não preenchidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/21  União Euro-

peia N.º 018457359

[210]  N.º : N/187877

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; fatos de 

desporto; calções de banho; fatos de banho; roupões 

de banho; biquinis; calças de fato; calças de desporto; 

lenços de pôr ao pescoço; luvas [vestuário]; casacos de 

desporto; casacos de uniforme; casacos em lã polar; 

casacos acolchoados [vestuário]; calções de desporto; 

saias; roupa interior para desporto; camisas de manga 

curta; camisolões para desporto; fatos-macaco; lenços 

de bolso; vestuário para a chuva; lenços de cabeça ou 

de pescoço; camisas de desporto; vestuário de praia; 

tops de alças para desporto; sutiãs para desporto; 

leggings para desporto; meias para desporto; camisolas 

[pullovers]; maillots para desporto; coletes; luvas sem 

dedos (mitenes); roupas exteriores; casacos; jaquetas; 

vestuário para criança; t-shirts; calções; collants; 

camisolas sem alças (tops); calças; camisolões [vestu-

ário]; roupa interior; meias; chapéus; bonés; bonés em 

malha; palas de bonés; faixas para a cabeça [vestuário]; 

sapatos de corrida; sapatos de treino; sapatos para ca-

minhadas; sapatos para caminhadas; máscaras faciais 

[roupa de moda]; fatos isotérmicos; cachecóis gola; fai-

xas para absorver a transpiração.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/21  União Euro-

peia N.º 018457359

[210]  N.º : N/187878

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; artigos de ginástica 

e desporto; faixas elásticas para desporto; halteres; 

halteres de barra; plataformas para ioga; bolas de gi-

nástica para ioga; cordas para ioga; pesos kettlebell 

(pesos formados por bolas de ferro e aro); argolas para 

desporto; argolas de uso manual para exercícios de 

resistência da parte superior e inferior do corpo; bolas 

para pilates; cordas de saltar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/21  União Euro-

peia N.º 018457359

[210]  N.º : N/187879

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade e marketing; 

informações em linha ao consumidor; serviços reta-

lhistas relativos a óculos de sol, óculos para desporto, 

óculos de natação, pedómetros, peúgas de compressão, 

rolos de espuma para massagem, bolas de massagem 

miofascial profunda, bolas de massagem, almofadas, 

travesseiros e compressas para aliviar a pressão, más-

caras faciais, garrafas de vidro, garrafas de plástico, 

vestuário, calçado e chapelaria, tapetes para ioga, 

jogos e brinquedos, artigos de ginástica e de despor-

to, acessórios para desporto, estojos para telemóveis, 

porta-chaves, porta-cartões.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/21  União Euro-

peia N.º 018457359

[210]  N.º : N/187880

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

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

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : Aulas de actividades de ginástica; 

formação em ioga; instrução em pilates; serviços de 

desporto e de fitness; serviços de aluguer relacionados 

com equipamento e instalações para desporto.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/21  União Euro-

peia N.º 018457359

[210]  N.º : N/187881

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

 Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 2

4 401

 Room 401, 4th Floor, No.2 Longgang Road, Guojiatuo 

Street, Jiangbei District, Chongqing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187882

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 45

402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187883

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 45

402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187884

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 45

402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187885

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 45

402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187886

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 210

302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187888

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

 Chongqing Pangzi Tianjiao Rongxing Food Co., Ltd.

  Endereço : 9

 No.9 Shunyi Road, Shuang Longhu Street, Yubei Dis-

trict, Chongqing City, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187889

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

 Uni-President Enterprises Corp.

  Endereço : 

301

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 

71001, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187896

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

 Uni-President Enterprises Corp.

  Endereço : 

301

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 

71001, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187897

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves de capoeira, carnes 

de caça; extractos de carne; fruta e legumes em con-

serva, congelados, secos e cozinhados; geleias comestí-

veis; doces [geleias]; compotas; ovos; leite; queijo; man-

teiga; iogurte; produtos lácteos; óleos e gorduras para 

a alimentação; bacon [toucinho]; feijão em conserva; 

leguminosas e oleaginosas preparadas para consumo 

humano; preparações para fazer caldos; caldos; caldos 

(bouillon); concentrados de caldo; concentrados de 

caldo (bouillon); bulgogi [prato coreano à base de car-

ne bovina]; croquetes; coalhada [leite coalhado]; filetes 

de peixe; peixe, não vivo; peixe em conserva; géneros 

alimentícios à base de peixe; frutos secos processados; 

alimentos à base de fruta; presunto [fiambre]; kimchi 

[alimentos à base de vegetais fermentados]; bebidas 

à base de ácido láctico; algas comestíveis em conser-

va; carne; geleias à base de carne; pickles [picles]; 

carne de porco; bolinhos à base de batata; salsichas; 

óleo de sésamo para alimentação; marisco, não vivo; 

preparações para fazer sopa; sopas; óleo de soja para 

a alimentação; pastéis de soja; tofu; pastéis de tofu; 

preparações de sopa de vegetais; substitutos da carne à 

base de vegetais; aperitivos à base de algas; algas pro-

cessadas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, branco e verde (con-

forme representação).

[210]  N.º : N/187898

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; cacau; sucedâneos do café; 

talharim fino de arroz; massas alimentares; talharim 

[massas com ovos]; tapioca; sagú; farinhas alimentares 

e preparações feitas de cereais; pão; produtos de pas-

telaria; confeitaria; chocolate; gelados [sorvetes]; sor-

vetes [gelo]; gelados alimentares; açúcar, mel, melaço; 

levedura; fermento em pó; sal; temperos; especiarias; 

ervas aromáticas em conserva [temperos]; vinagre; mo-

lhos [condimentos]; gelo [água congelada]; bibimbap 

[arroz misturado com vegetais e carne]; biscoitos [bo-

linhos]; pão ralado; bolos; aperitivos à base de cereais; 

flocos de cereais secos; molhos para saladas; fermentos 

para massas; bolinhos de massa à base de farinha; 

aromas alimentares, não sendo óleos essenciais; pratos 

liofilizados com arroz como ingrediente principal; xa-

rope de melaço; panquecas de kimchi [picles picantes 

de couves]; marinadas; refeições preparadas à base de 

massas; pimenta; pizzas; tartes [empadas]; sanduiches; 

pudins; arroz preparado enrolado em algas; arroz; 

aperitivos à base de arroz; molho de soja; tortas da 

primavera; papas de aveia; mandu [bolinhos de massa 

ao estilo Coreano].

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, branco e verde (con-

forme representação).

[210]  N.º : N/187900

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

 Uni-President Enterprises Corp.

  Endereço : 

301
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 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 

71001, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187901

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

 Uni-President Enterprises Corp.

  Endereço : 

301

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 

71001, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187907

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 958 5 302

 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187908

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 958 5 302

 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187909

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 958 5 302

 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/187910

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 958 5 302

 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187911

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 958 5 302

 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187912

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14-14C 5

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187913

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14-14C 5

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187915

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187918

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16 5

4 405

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187919

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16 5

4 405

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187925

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

5 519

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187926

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187927

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

 ZIVON COSMETIC CO., LTD.

  Endereço : 4 , 86

 86, Sandan 4-Gil, Seo-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-

-do, 57927, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187928

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

 ZIVON COSMETIC CO., LTD.

  Endereço : 4 , 86

 86, Sandan 4-Gil, Seo-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-

-do, 57927, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187929

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

 ZIVON COSMETIC CO., LTD.

  Endereço : 4 , 86

 86, Sandan 4-Gil, Seo-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-

-do, 57927, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

USB USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187930

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : Clear Score Technology Limited

  Endereço : 47 Durham Street, London, SE11 5JA, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; direcção de negócios 

comerciais; administração de negócios comerciais; 

funções administrat ivas; serviços de marketing; 

marketing financeiro; marketing de produtos financei-

ros; serviços de marketing e segmentação de clientes; 

marketing directo; pesquisa ao consumo; serviços de 

informação para empresas; recolha de informação so-

bre negócios comerciais; recolha e sistematização de 

dados sobre negócios comerciais; prestação de consul-

tadoria em negócios comerciais; prestação de informa-

ções comerciais; consultadoria em negócios comerciais 

relacionada com classificação financeira; análise de 

dados; serviços de processamento de dados; gestão de 

processamento de dados; tratamento informatizado 

de dados; verificação informatizada de dados; serviços 

de recuperação de dados; serviços de gestão de bases 

de dados; verificação informatizada de dados; serviços 

de definição de perfis de clientes; serviços de infor-

mações, assessoria e consultadoria relacionados com 

todos os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187931

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : Clear Score Technology Limited

  Endereço : 47 Durham Street, London, SE11 5JA, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos 

monetários; negócios imobiliários; serviços de agên-

cia de referências de crédito; serviços de avaliação e 

triagem de crédito; serviços de classificação de crédito; 

serviços de relatórios de crédito; preparação de rela-

tórios de classificação de crédito; serviços de crédito à 

reparação; corretagem de crédito; serviços de informa-

ções sobre risco de crédito; serviços de pontuação de 

crédito; serviços de cartão de crédito; serviços de his-

tóricos de crédito do consumidor; serviços de histórico 

de pedidos de crédito anteriores; serviços de informa-

ções de crédito; avaliação da qualidade do crédito de 

empresas e particulares; fornecimento de informações 

no âmbito do processamento de pedidos de crédito, 

análise de riscos, análise de dados financeiros e rela-

cionados, modelização, analítica e análise de riscos; 

fornecimento de informações através da Internet no 

campo do processamento de pedidos de crédito, análi-

se de riscos, análise de dados financeiros e relaciona-

dos, modelização, analítica e análise de riscos; serviços 

de consulta e consultadoria de crédito; consultadoria 

financeira relativa a serviços de crédito; serviços de as-
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sessoria relacionados com controle de crédito e débito; 

serviços de gestão de dívida; avaliação financeira do 

crédito da empresa e prestação de informações a esse 

respeito; avaliação financeira do crédito individual e 

prestação de informações a esse respeito; serviços de 

assessoria relacionados com planeamento financeiro; 

consultadoria de crédito ao consumidor; serviços de 

assessoria financeira relativos ao crédito; classificação 

financeira e relatórios de crédito; verificação finan-

ceira; agregação de dados financeiros; agregação de 

dados financeiros de empresas; agregação de dados 

financeiros pessoais; prestação de informações rela-

cionadas com gestão de crédito; serviços de seguros 

relacionados com crédito; serviços de gestão de risco; 

serviços de informações, assessoria e consultadoria 

relacionados com todos os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187932

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : Clear Score Technology Limited

  Endereço : 47 Durham Street, London, SE11 5JA, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de segurança; serviços de con-

trolo de segurança; consultoria no domínio do roubo 

de dados e roubo de identidade; verificação da identi-

dade; serviços de validação de identidade; serviços de 

protecção de identidade, nomeadamente a organização 

de autenticação segura de dados pessoais em relação à 

abertura de contas bancárias e de clientes; localização 

de bens roubados; serviços de protecção contra fraude 

e roubo de identidade; rastreio, monitorização e repor-

te em relação a dados de clientes e relatórios de crédi-

to para protecção contra roubo de dados; serviços de 

protecção contra a fraude, nomeadamente a monitori-

zação da Internet para actividades atípicas em relação 

a contas financeiras; serviços de verificação de identifi-

cação, nomeadamente o fornecimento de autenticação 

de informações de identificação pessoal; monitoriza-

ção da Internet para efeitos de detecção e protecção 

contra roubo de identidade; monitorização da Internet 

com o objectivo de identificar fugas de dados; serviços 

de informações, assessoria e consultadoria relaciona-

dos com todos os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187942

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : MYR GmbH

  Endereço : Hessenring 89, 61348 Bad Homburg 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187943

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos, óculos de sol, óculos de pro-

tecção para desporto; armações para óculos, estojos 

para óculos; estojos, sacos, sacolas e capas de protec-

ção adaptados para computadores, tablets, telefones 

móveis e leitores de MP3; estojos adaptados para tele-

fones, capas rígidas adaptadas para telefones; corren-

tes para óculos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187944

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14
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[511]  Produtos : Jóias, artigos de joalharia; pedras 

preciosas e semipreciosas; pérolas; metais preciosos e 

suas ligas, pulseiras (joalharia), broches (joalharia), 

colares (joalharia), correntes (joalharia), medalhas 

(joalharia), pendentes (joalharia), brincos (joalharia), 

anéis (joalharia), amuletos para joalharia, alfinetes de 

gravata; botões-de-punho; argolas para chaves (joalha-

ria); estojos para joalharia [cofres]; caixas em metais 

preciosos; caixas, estojos e estojos de apresentação 

para joalharia e relojoaria; instrumentos horológicos, 

instrumentos cronométricos, relógios, pulseiras para 

relógios; mostradores para relógios, cronógrafos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187945

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro; peles de 

animais e peles com pêlo; baús e malas de viagem; car-

teiras; porta-moedas (bolsas para moedas); porta-car-

tões; pastas para documentos em couro ou imitações 

de couro; malas diplomáticas e porta-documentos em 

couro e imitações de couro; sacos para vestuário para 

viagens; estojos para chaves em couro ou imitação de 

couro; sacos, mochilas, malas de mão, sacos de viagem; 

estojos para artigos de toilette (vazios); pochetes (arti-

gos de couro), conjuntos de viagem (artigos de couro), 

sacos para artigos de toilette e de maquilhagem (va-

zios); caixas de couro; chapéus-de-chuva; bandoleiras 

[correias] em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187946

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; roupas 

para crianças; enxovais de bebés (vestuário), babetes 

sem serem em papel; roupões de banho, fatos de ba-

nho; calções; cintos (vestuário), suspensórios, blusas, 

casacos de malha, calças, macacões, combinações (ves-

tuário), camisas, t-shirts, saias, pólos, pulôveres, cole-

tes, vestidos; casacos, tailleurs (fatos), parkas, sobretu-

dos, blusões, jaquetas, roupa interior; peles (vestuário); 

vestidos de noiva; luvas (vestuário), mitenes; lenços de 

cabeça ou pescoço, estolas, faixas para vestir, xales, 

gravatas, colarinhos; chapéus, bonés, viseiras (chapela-

ria); hosiery ; fatos para homem; ponchos, gabardi-

nas; peúgas, collants, perneiras (calças); pijamas; fatos 

de treino; punhos (vestuário); calçado de praia, esqui 

ou desportivo; chinelos de quarto; vestuário para des-

porto, botas, botins, sandálias, escarpins, sapatos ou 

sandálias de esparto; faixas para a cabeça, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187947

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

 TIGERBONE GRUPO LIMITADA

  Endereço : 759 2 2006

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187948

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

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

  Endereço : 55 Chapel St, Suite 401, Newton, 

Massachusetts 02458, Estados Unidos

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33
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[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 : 

[210]  N.º : N/187949

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

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

  Endereço : 55 Chapel St, Suite 401, Newton, 

Massachusetts 02458, Estados Unidos

  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 frutas 

frescas, vitaminas, minerais, nutrientes, aminoácidos, 

ervas, águas gasosas, águas gasosas [águas de soda] e 

água de seltzer; bebidas não alcoólicas, nomeadamen-

te, bebidas não alcoólicas à base de sumos de fruta; 

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 : 

[210]  N.º : N/187952

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 40 5/U

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187953

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : Buzzballz, LLC

  Endereço : 2114 McDaniel Drive, Carrollton, 

Texas 75006, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cerveja; cerveja (ale), cerveja (lager), 

cervejas (stout e porter); cervejas fabricadas à base de 

malte; cervejas artesanais; cervejas aromatizadas; cer-
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veja de malte; cerveja clara (pale beer); porter [cervejas 

pretas]; cerveja de trigo; cocktails à base de cerveja.

[554]  Marca : 

[571]  Descrição da marca : A marca é um recipiente 

redondo, com uma tampa metálica no topo e uma base 

inferior plana com saliências que sobem para dentro 

do recipiente. O requerente reivindica a forma do reci-

piente como um elemento da marca.

[210]  N.º : N/187955

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

C 6016 6017 6018

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187956

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

C 6016 6017 6018

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187957

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

C 6016 6017 6018

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187958

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

C 6016 6017 6018

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187959

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de relógios de parede e mesa 

e relojoaria e suas partes; relógios, relógios de pulso, 

cronómetros, cronógrafos; pulseiras para relógios, bra-

celetes para relógios; artigos de joalharia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187962

[220]  Data de pedido : 2021/09/21
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[730]  Requerente : Cambridge Associates, LLC

  Endereço : 125 High Street, Boston, MA 02110, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações descarregáveis nas áreas 

financeira e de investimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187963

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : Cambridge Associates, LLC

  Endereço : 125 High Street, Boston, MA 02110, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Consultoria de investimento e financei-

ra e serviços de consultoria para terceiros; investimen-

to e planeamento financeiro; investimento e controle/ 

/ gestão financeira; gestão de parcerias ou carteiras 

de investimento de capital; investimento de fundos; 

fornecimento de informação on-line sobre tópicos de 

investimento e financeiros; fornecimento de base de 

dados de informação financeira on-line para investido-

res acederem, analisarem e controlarem dados relati-

vos aos seus investimentos; análise de investimento e 

desempenho financeiro; fornecimento de informação 

financeira, nomeadamente relatórios de desempenho 

de fundos de investimento, benchmarks e análises de 

portfólios; fornecimento de informações estatísticas 

nos domínios do investimento e financeiro; investiga-

ção e análise nos domínios do investimento e financei-

ro; disponibilização de website com informações sobre 

tópicos de investimento e financeiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187964

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : Cambridge Associates, LLC

  Endereço : 125 High Street, Boston, MA 02110, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos, nomeadamente 

realização de seminários e workshops sobre temas fi-

nanceiros e investimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187965

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : Cambridge Associates, LLC

  Endereço : 125 High Street, Boston, MA 02110, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Software como serviço (SaaS) para for-

necer acesso a análises financeiras e de investimento, 

nomeadamente, relatórios de desempenho de fundos 

de investimento, fundos de investimento, benchmarks 

e análises de carteiras de investimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187966

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 113 1 2

C

  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/187967

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187968

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187969

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário e 

humano; preparações antifebris; febrífugos; analgési-

cos antipiréticos; expectorantes para a tosse; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

inflamações; preparações farmacêuticas para o trata-

mento e prevenção de inflamações nasais; preparações 

farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinu-

sites; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para 

o tratamento e prevenção de constipações; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de doenças respiratórias; preparações far-

macêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e 

o tratamento de doenças infecciosas; substâncias, no-

meadamente, preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para 

fins medicinais; pão para diabéticos; fibras vegetais co-

mestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para 

uso medicinal; alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para humanos; preparações para a destrui-

ção de animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel 

oleado para uso medicinal; papel oleado para hóstias 

farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de 

medicamentos; esponjas para uso medicinal; gaze para 

pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

vendas ópticas para uso medicinal; ligaduras para as 

orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; 

algodão hidrófilo; algodão absorvente (pensos); ges-

sos adesivos; cataplasmas medicinais; emplastros de 

refrigeração para uso medicinal; emplastros; ligadu-

ras para pensos; colódio; pensos líquidos; almofadas 

de amamentação; materiais odontológicos; materiais 

para obturações dentárias; cera dentária; fraldas de 

incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; 

lactose; lactose para preparar preparações farmacêuti-

cas e veterinárias; leite em pó para bebés; sémen para 

inseminação artificial; reagentes e meios de contraste 

de diagnóstico para uso medicinal; sabão desinfectan-



16614    46   2021  11  17 

te; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; 

preparações para higienização das mãos; champôs 

medicinais; champôs medicinais para animais de es-

timação; alimentos medicinais para animais; sabão 

antibacteriano; sabão medicinal; preparações medi-

cinais de higiene pessoal; loções medicinais para os 

cabelos; loções e cremes medicinais para o corpo, pele, 

rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações 

e substâncias farmacêuticas para tratamento da pele 

contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; 

preparações e substâncias farmacêuticas; fraldas para 

bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimu-

lar o crescimento capilar; farinha láctea para bebés; 

óleos medicinais para bebés; pós medicinais para 

bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas 

vendidas vazias para produtos farmacêuticos; colírios; 

sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas 

para animais de estimação; suplementos nutricionais; 

suplementos dietéticos para animais; diástase para uso 

medicinal; produtos de higiene oral medicinais; su-

plementos medicinais para produtos alimentares para 

animais; sprays medicinais para a garganta; cremes 

medicinais para os cuidados da pele; doces para fins 

medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso 

medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187970

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário e 

humano; preparações antifebris; febrífugos; analgési-

cos antipiréticos; expectorantes para a tosse; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

inflamações; preparações farmacêuticas para o trata-

mento e prevenção de inflamações nasais; preparações 

farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinu-

sites; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para 

o tratamento e prevenção de constipações; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de doenças respiratórias; preparações far-

macêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e 

o tratamento de doenças infecciosas; substâncias, no-

meadamente, preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para 

fins medicinais; pão para diabéticos; fibras vegetais co-

mestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para 

uso medicinal; alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para humanos; preparações para a destrui-

ção de animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel 

oleado para uso medicinal; papel oleado para hóstias 

farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de 

medicamentos; esponjas para uso medicinal; gaze para 

pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

vendas ópticas para uso medicinal; ligaduras para as 

orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; 

algodão hidrófilo; algodão absorvente (pensos); ges-

sos adesivos; cataplasmas medicinais; emplastros de 

refrigeração para uso medicinal; emplastros; ligadu-

ras para pensos; colódio; pensos líquidos; almofadas 

de amamentação; materiais odontológicos; materiais 

para obturações dentárias; cera dentária; fraldas de 

incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; 

lactose; lactose para preparar preparações farmacêuti-

cas e veterinárias; leite em pó para bebés; sémen para 

inseminação artificial; reagentes e meios de contraste 

de diagnóstico para uso medicinal; sabão desinfectan-

te; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; 

preparações para higienização das mãos; champôs 

medicinais; champôs medicinais para animais de es-

timação; alimentos medicinais para animais; sabão 

antibacteriano; sabão medicinal; preparações medi-

cinais de higiene pessoal; loções medicinais para os 

cabelos; loções e cremes medicinais para o corpo, pele, 

rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações 

e substâncias farmacêuticas para tratamento da pele 

contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; 

preparações e substâncias farmacêuticas; fraldas para 

bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimu-

lar o crescimento capilar; farinha láctea para bebés; 

óleos medicinais para bebés; pós medicinais para 

bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas 

vendidas vazias para produtos farmacêuticos; colírios; 

sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas 
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para animais de estimação; suplementos nutricionais; 

suplementos dietéticos para animais; diástase para uso 

medicinal; produtos de higiene oral medicinais; su-

plementos medicinais para produtos alimentares para 

animais; sprays medicinais para a garganta; cremes 

medicinais para os cuidados da pele; doces para fins 

medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso 

medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187971

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário e 

humano; preparações antifebris; febrífugos; analgési-

cos antipiréticos; expectorantes para a tosse; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

inflamações; preparações farmacêuticas para o trata-

mento e prevenção de inflamações nasais; preparações 

farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinu-

sites; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para 

o tratamento e prevenção de constipações; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de doenças respiratórias; preparações far-

macêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e 

o tratamento de doenças infecciosas; substâncias, no-

meadamente, preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para 

fins medicinais; pão para diabéticos; fibras vegetais co-

mestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para 

uso medicinal; alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para humanos; preparações para a destrui-

ção de animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel 

oleado para uso medicinal; papel oleado para hóstias 

farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de 

medicamentos; esponjas para uso medicinal; gaze para 

pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

vendas ópticas para uso medicinal; ligaduras para as 

orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; 

algodão hidrófilo; algodão absorvente (pensos); ges-

sos adesivos; cataplasmas medicinais; emplastros de 

refrigeração para uso medicinal; emplastros; ligadu-

ras para pensos; colódio; pensos líquidos; almofadas 

de amamentação; materiais odontológicos; materiais 

para obturações dentárias; cera dentária; fraldas de 

incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; 

lactose; lactose para preparar preparações farmacêuti-

cas e veterinárias; leite em pó para bebés; sémen para 

inseminação artificial; reagentes e meios de contraste 

de diagnóstico para uso medicinal; sabão desinfectan-

te; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; 

preparações para higienização das mãos; champôs 

medicinais; champôs medicinais para animais de es-

timação; alimentos medicinais para animais; sabão 

antibacteriano; sabão medicinal; preparações medi-

cinais de higiene pessoal; loções medicinais para os 

cabelos; loções e cremes medicinais para o corpo, pele, 

rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações 

e substâncias farmacêuticas para tratamento da pele 

contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; 

preparações e substâncias farmacêuticas; fraldas para 

bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimu-

lar o crescimento capilar; farinha láctea para bebés; 

óleos medicinais para bebés; pós medicinais para 

bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas 

vendidas vazias para produtos farmacêuticos; colírios; 

sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas 

para animais de estimação; suplementos nutricionais; 

suplementos dietéticos para animais; diástase para uso 

medicinal; produtos de higiene oral medicinais; su-

plementos medicinais para produtos alimentares para 

animais; sprays medicinais para a garganta; cremes 

medicinais para os cuidados da pele; doces para fins 

medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso 

medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187972

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.
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  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário e 

humano; preparações antifebris; febrífugos; analgési-

cos antipiréticos; expectorantes para a tosse; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

inflamações; preparações farmacêuticas para o trata-

mento e prevenção de inflamações nasais; preparações 

farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinu-

sites; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para 

o tratamento e prevenção de constipações; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de doenças respiratórias; preparações far-

macêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e 

o tratamento de doenças infecciosas; substâncias, no-

meadamente, preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para 

fins medicinais; pão para diabéticos; fibras vegetais co-

mestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para 

uso medicinal; alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para humanos; preparações para a destrui-

ção de animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel 

oleado para uso medicinal; papel oleado para hóstias 

farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de 

medicamentos; esponjas para uso medicinal; gaze para 

pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

vendas ópticas para uso medicinal; ligaduras para as 

orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; 

algodão hidrófilo; algodão absorvente (pensos); ges-

sos adesivos; cataplasmas medicinais; emplastros de 

refrigeração para uso medicinal; emplastros; ligadu-

ras para pensos; colódio; pensos líquidos; almofadas 

de amamentação; materiais odontológicos; materiais 

para obturações dentárias; cera dentária; fraldas de 

incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; 

lactose; lactose para preparar preparações farmacêuti-

cas e veterinárias; leite em pó para bebés; sémen para 

inseminação artificial; reagentes e meios de contraste 

de diagnóstico para uso medicinal; sabão desinfectan-

te; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; 

preparações para higienização das mãos; champôs 

medicinais; champôs medicinais para animais de es-

timação; alimentos medicinais para animais; sabão 

antibacteriano; sabão medicinal; preparações medi-

cinais de higiene pessoal; loções medicinais para os 

cabelos; loções e cremes medicinais para o corpo, pele, 

rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações 

e substâncias farmacêuticas para tratamento da pele 

contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; 

preparações e substâncias farmacêuticas; fraldas para 

bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimu-

lar o crescimento capilar; farinha láctea para bebés; 

óleos medicinais para bebés; pós medicinais para 

bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas 

vendidas vazias para produtos farmacêuticos; colírios; 

sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas 

para animais de estimação; suplementos nutricionais; 

suplementos dietéticos para animais; diástase para uso 

medicinal; produtos de higiene oral medicinais; su-

plementos medicinais para produtos alimentares para 

animais; sprays medicinais para a garganta; cremes 

medicinais para os cuidados da pele; doces para fins 

medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso 

medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187973

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário e 

humano; preparações antifebris; febrífugos; analgési-

cos antipiréticos; expectorantes para a tosse; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

inflamações; preparações farmacêuticas para o trata-

mento e prevenção de inflamações nasais; preparações 

farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinu-

sites; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para 

o tratamento e prevenção de constipações; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de doenças respiratórias; preparações far-

macêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e 
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o tratamento de doenças infecciosas; substâncias, no-

meadamente, preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para 

fins medicinais; pão para diabéticos; fibras vegetais co-

mestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para 

uso medicinal; alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para humanos; preparações para a destrui-

ção de animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel 

oleado para uso medicinal; papel oleado para hóstias 

farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de 

medicamentos; esponjas para uso medicinal; gaze para 

pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

vendas ópticas para uso medicinal; ligaduras para as 

orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; 

algodão hidrófilo; algodão absorvente (pensos); ges-

sos adesivos; cataplasmas medicinais; emplastros de 

refrigeração para uso medicinal; emplastros; ligadu-

ras para pensos; colódio; pensos líquidos; almofadas 

de amamentação; materiais odontológicos; materiais 

para obturações dentárias; cera dentária; fraldas de 

incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; 

lactose; lactose para preparar preparações farmacêuti-

cas e veterinárias; leite em pó para bebés; sémen para 

inseminação artificial; reagentes e meios de contraste 

de diagnóstico para uso medicinal; sabão desinfectan-

te; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; 

preparações para higienização das mãos; champôs 

medicinais; champôs medicinais para animais de es-

timação; alimentos medicinais para animais; sabão 

antibacteriano; sabão medicinal; preparações medi-

cinais de higiene pessoal; loções medicinais para os 

cabelos; loções e cremes medicinais para o corpo, pele, 

rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações 

e substâncias farmacêuticas para tratamento da pele 

contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; 

preparações e substâncias farmacêuticas; fraldas para 

bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimu-

lar o crescimento capilar; farinha láctea para bebés; 

óleos medicinais para bebés; pós medicinais para 

bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas 

vendidas vazias para produtos farmacêuticos; colírios; 

sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas 

para animais de estimação; suplementos nutricionais; 

suplementos dietéticos para animais; diástase para uso 

medicinal; produtos de higiene oral medicinais; su-

plementos medicinais para produtos alimentares para 

animais; sprays medicinais para a garganta; cremes 

medicinais para os cuidados da pele; doces para fins 

medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso 

medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187974

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário e 

humano; preparações antifebris; febrífugos; analgési-

cos antipiréticos; expectorantes para a tosse; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

inflamações; preparações farmacêuticas para o trata-

mento e prevenção de inflamações nasais; preparações 

farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinu-

sites; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para 

o tratamento e prevenção de constipações; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de doenças respiratórias; preparações far-

macêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e 

o tratamento de doenças infecciosas; substâncias, no-

meadamente, preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para 

fins medicinais; pão para diabéticos; fibras vegetais co-

mestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para 

uso medicinal; alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para humanos; preparações para a destrui-

ção de animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel 

oleado para uso medicinal; papel oleado para hóstias 

farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de 

medicamentos; esponjas para uso medicinal; gaze para 

pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

vendas ópticas para uso medicinal; ligaduras para as 

orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; 

algodão hidrófilo; algodão absorvente (pensos); ges-

sos adesivos; cataplasmas medicinais; emplastros de 

refrigeração para uso medicinal; emplastros; ligadu-
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ras para pensos; colódio; pensos líquidos; almofadas 

de amamentação; materiais odontológicos; materiais 

para obturações dentárias; cera dentária; fraldas de 

incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; 

lactose; lactose para preparar preparações farmacêuti-

cas e veterinárias; leite em pó para bebés; sémen para 

inseminação artificial; reagentes e meios de contraste 

de diagnóstico para uso medicinal; sabão desinfectan-

te; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; 

preparações para higienização das mãos; champôs 

medicinais; champôs medicinais para animais de es-

timação; alimentos medicinais para animais; sabão 

antibacteriano; sabão medicinal; preparações medi-

cinais de higiene pessoal; loções medicinais para os 

cabelos; loções e cremes medicinais para o corpo, pele, 

rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações 

e substâncias farmacêuticas para tratamento da pele 

contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; 

preparações e substâncias farmacêuticas; fraldas para 

bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimu-

lar o crescimento capilar; farinha láctea para bebés; 

óleos medicinais para bebés; pós medicinais para 

bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas 

vendidas vazias para produtos farmacêuticos; colírios; 

sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas 

para animais de estimação; suplementos nutricionais; 

suplementos dietéticos para animais; diástase para uso 

medicinal; produtos de higiene oral medicinais; su-

plementos medicinais para produtos alimentares para 

animais; sprays medicinais para a garganta; cremes 

medicinais para os cuidados da pele; doces para fins 

medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso 

medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187975

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário e 

humano; preparações antifebris; febrífugos; analgési-

cos antipiréticos; expectorantes para a tosse; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

inflamações; preparações farmacêuticas para o trata-

mento e prevenção de inflamações nasais; preparações 

farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinu-

sites; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para 

o tratamento e prevenção de constipações; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de doenças respiratórias; preparações far-

macêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e 

o tratamento de doenças infecciosas; substâncias, no-

meadamente, preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para 

fins medicinais; pão para diabéticos; fibras vegetais co-

mestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para 

uso medicinal; alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para humanos; preparações para a destrui-

ção de animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel 

oleado para uso medicinal; papel oleado para hóstias 

farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de 

medicamentos; esponjas para uso medicinal; gaze para 

pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

vendas ópticas para uso medicinal; ligaduras para as 

orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; 

algodão hidrófilo; algodão absorvente (pensos); ges-

sos adesivos; cataplasmas medicinais; emplastros de 

refrigeração para uso medicinal; emplastros; ligadu-

ras para pensos; colódio; pensos líquidos; almofadas 

de amamentação; materiais odontológicos; materiais 

para obturações dentárias; cera dentária; fraldas de 

incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; 

lactose; lactose para preparar preparações farmacêuti-

cas e veterinárias; leite em pó para bebés; sémen para 

inseminação artificial; reagentes e meios de contraste 

de diagnóstico para uso medicinal; sabão desinfectan-

te; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; 

preparações para higienização das mãos; champôs 

medicinais; champôs medicinais para animais de es-

timação; alimentos medicinais para animais; sabão 

antibacteriano; sabão medicinal; preparações medi-

cinais de higiene pessoal; loções medicinais para os 

cabelos; loções e cremes medicinais para o corpo, pele, 

rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações 

e substâncias farmacêuticas para tratamento da pele 

contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; 
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preparações e substâncias farmacêuticas; fraldas para 

bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimu-

lar o crescimento capilar; farinha láctea para bebés; 

óleos medicinais para bebés; pós medicinais para 

bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas 

vendidas vazias para produtos farmacêuticos; colírios; 

sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas 

para animais de estimação; suplementos nutricionais; 

suplementos dietéticos para animais; diástase para uso 

medicinal; produtos de higiene oral medicinais; su-

plementos medicinais para produtos alimentares para 

animais; sprays medicinais para a garganta; cremes 

medicinais para os cuidados da pele; doces para fins 

medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso 

medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187976

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : 

 DROM COMPANHIA LIMITADA

  Endereço : 405 10

B05

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187977

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : 

 DROM COMPANHIA LIMITADA

  Endereço : 405 10

B05

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187978

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[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 : 9

[511]  Produtos : Hardware informático; periféricos 

adaptados para uso com computadores; software 

informático; software informático de aplicação; soft-

ware informático de aplicações para smartphones; 

aplicações de software informático descarregáveis; 

aplicativos descarregáveis para telefones inteligentes; 

aplicações de software para comunicações móveis e 

telefonia móvel para transmissão de dados, som, ima-

gens, música, fotos, gráficos, conteúdos áudio e vídeo; 

software informático para a recolha, edição, organi-

zação, modificação, transmissão, carregamento, des-

carregamento, streaming, armazenamento e partilha 

de dados, som, imagens, música, fotos, gráficos, con-

teúdos áudio e vídeo; software informático e software 

de aplicações informáticas para a recolha, edição, 

organização, modificação, transmissão, streaming, car-

regamento, descarregamento, armazenamento e par-

tilha de dados, som, imagens, música, fotos, gráficos, 

conteúdos áudio e vídeo; música digital descarregável 

da internet; gravações de áudio, vídeo e conteúdos 

digitais descarregáveis apresentando música; software 

informático para gestão de dados; software informáti-

co para encriptação, armazenamento e recuperação de 

dados; software informático de comunicação de dados; 

gravações de áudio descarregáveis, gravações de ví-

deo, música, sons, imagens, textos, publicações, sinais, 

software informático, informação, dados e códigos 

providenciados através de redes de telecomunicação, 

através da entrega online e através da internet e sítios 

da web; ficheiros de música descarregáveis; publica-

ções eletrónicas descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187979

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : Lemon Inc.
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  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 : 35

[511]  Serviços : Publicidade e serviços de publicida-

de; serviços de agências de publicidade; publicidade 

online numa rede informática; preparação de anún-

cios publicitários para terceiros; difusão de anúncios 

publicitários; publicidade através de todos os meios 

de comunicação públicos; aluguer de espaços publici-

tários; promoção de vendas para terceiros; assessoria 

no domínio da gestão de negócios comerciais e de 

marketing; apresentação de produtos nos meios de 

comunicação, para fins de venda a retalho; disponibi-

lização de um espaço de mercado online para compra-

dores e vendedores de produtos e serviços; serviços 

retalhistas online para música e filmes descarregáveis 

e pré-gravados; serviços retalhistas online referentes 

a música digital descarregável; vendas a grosso e a 

retalho de gravações de sons e trabalhos musicais; pro-

visão online de bases de dados comerciais pesquisá-

veis; provisão online de um directório comercial com 

informações pesquisáveis para a venda e compra de 

artigos e serviços para terceiros; serviços de optimiza-

ção de motores de busca; provisão e aluguer de espaço 

publicitário na internet; administração comercial; as-

sistência em gestão comercial; serviços de assessoria 

e informações empresariais; assistência na direção de 

negócios comerciais; gestão administrativa de negócios 

de um provedor de serviços de aplicação de dados in-

formáticos, música, imagens e quaisquer outros meios 

de comunicação em formato electrónico; serviços de 

agências de informações comerciais; fornecimento de 

informações comerciais através de um website; siste-

matização, compilação, actualização, administração e 

manutenção de dados em bases de dados informáticas; 

administração comercial relacionada com o licencia-

mento dos produtos e serviços de terceiros; prestação 

de serviços de estratégia de publicidade em linha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187980

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[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 : 38

[511]  Serviços : Serviços de envio de mensagens curtas 

SMS; serviços de envio de mensagens de aplicação; 

transmissão de informação sobre aplicações via In-

ternet; comunicação através de redes privadas vir-

tuais [VPN]; transmissão electrónica de imagens e 

fotografias através de uma rede informática mundial; 

transmissão de dados e serviços de telecomunicações; 

serviços de telecomunicações para fornecer acesso a 

dados, som ou imagens; transmissão de texto/fotogra-

fias/vídeo através de aplicações de telefones inteligen-

tes; transmissão de informação através de aplicações 

para smartphones; transmissão, difusão e receção de 

áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento, texto e 

dados; transferência de dados através de serviços onli-

ne; serviços de partilha ponto-a-ponto (p2p) (serviços 

de transmissão eletrónica); disponibilização de fóruns 

e salas de conversa online; fornecimento de acesso a 

bases de dados e sites; transmissão de conteúdo mul-

timédia em fluxo por meio de redes eletrónicas e de 

comunicações; serviços de transmissão de ficheiros 

digitais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187981

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[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 educacionais; serviços de 

formação; apresentação de música; fornecimento de 

publicações electrónicas online (não descarregáveis), 

através de dispositivos móveis; publicação multimédia 

de material impresso, livros, revistas, diários, jornais, 

boletins informativos, tutoriais, mapas, gráficos, foto-

grafias, vídeos, música e publicações electrónicas; pu-

blicação electrónica de informação numa vasta gama 

de tópicos online; entretenimento e informação sobre 
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divertimento via Internet; serviços de entretenimento; 

organização e apresentação de espetáculos, compe-

tições, jogos, concertos e eventos de entretenimento; 

planeamento, organização, realização e alojamento 

de eventos sociais de entretenimento; serviços de pu-

blicação de música; serviços de produção de música; 

serviços de gravação de música; serviços de biblioteca 

musical; fornecimento de música digital não descar-

regável a partir de uma rede global de computadores; 

fornecimento de música (não descarregável) através 

da Internet; fornecimento de música em linha, não 

descarregável; fornecimento de gravações de áudio e 

vídeo em linha não descarregáveis, com música; pres-

tação de informação relacionada com música; apresen-

tação de espectáculos ao vivo; apresentação de vídeos 

de música através de dispositivos móveis online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187982

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[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 : Provisão de software de aplicativos 

através de sítios na web; hospedagem on-line de sítios 

na web para terceiros para compartilha de conteúdos 

on-line; hospedagem de plataformas na Internet; pro-

gramação de computadores; design de software; de-

senvolvimento, manutenção e actualização de software 

informático; armazenamento eletrónico de dados; 

software como serviço [SaaS]; computação em nuvem; 

fornecimento de um sítio Web para armazenamento 

eletrónico de fotografias digitais e vídeos; hospedagem 

de conteúdos digitais na Internet; hospedagem de con-

teúdo de entretenimento multimédia; hospedagem de 

aplicações multimédia e interactivas; hospedagem de 

websites; fornecimento de software como serviço para 

utilização em ligação com a transmissão, difusão, e 

descarregamento de música, vídeos, e conteúdo audio-

visual; fornecimento de uso temporário de software in-

formático, não descarregável, para transmissão, difu-

são, e descarregamento de música, vídeos, e conteúdo 

audiovisual; serviços de provedor de serviços de apli-

cação (ASP); fornecimento de uma plataforma para 

conteúdos gerados pelo utilizador; plataforma como 

serviço [PaaS] apresentando plataformas de software 

para transmissão de imagens, conteúdos audiovisuais, 

conteúdos de vídeo e mensagens; fornecimento de ser-

viços de aplicação da Internet para comunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187983

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[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 : 45

[511]  Serviços : Licenciamento de propriedade inte-

lectual; gestão de propriedade intelectual; serviços 

de concessão de licenças relacionados com edição de 

música; serviços de redes sociais; serviços de infor-

mações, assessoria e consultadoria relacionadas com 

todos os serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187986

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : 

 HUANG ZHENHUI

  Endereço : 35

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187993

[220]  Data de pedido : 2021/09/21
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187994

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187995

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187996

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187997

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187998

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : 

 SUN WEIXIONG
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  Endereço : 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187999

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : 

 SUN WEIXIONG

  Endereço : 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188028

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 Shanghai Zhiwei Education Technology Co., Ltd.

  Endereço : 196 1

 Building 1, No.196, Yangtai Road, Baoshan District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188029

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 20

2302 100000

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188030

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 20

2302 100000

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188031

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 20

2302 100000

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188032

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188041

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 8

705

 705 Tai Tung Building, 8 Fleming Road, Wanchai, 

Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188042

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 8

705

 705 Tai Tung Building, 8 Fleming Road, Wanchai, 

Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188043

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 8

705

 705 Tai Tung Building, 8 Fleming Road, Wanchai, 

Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188044

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 8

705

 705 Tai Tung Building, 8 Fleming Road, Wanchai, 

Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188045

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 8

705

 705 Tai Tung Building, 8 Fleming Road, Wanchai, 

Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188046

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 8

705

 705 Tai Tung Building, 8 Fleming Road, Wanchai, 

Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188047

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 8

705

 705 Tai Tung Building, 8 Fleming Road, Wanchai, 

Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188048

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 8

705

 705 Tai Tung Building, 8 Fleming Road, Wanchai, 

Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS)

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188049

[220]  Data de pedido : 2021/09/23



16626    46   2021  11  17 

[730]  Requerente : M FAST (HONG KONG) LIMI-

TED

  Endereço : 2

23A 23A02

 Suite 23A02, 23A/F Tower 2 The Gateway Harbour 

City TST, KL, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188050

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : M FAST (HONG KONG) LIMI-

TED

  Endereço : 2

23A 23A02

 Suite 23A02, 23A/F Tower 2 The Gateway Harbour 

City TST, KL, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188051

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : M FAST (HONG KONG) LIMI-

TED

  Endereço : 2

23A 23A02

 Suite 23A02, 23A/F Tower 2 The Gateway Harbour 

City TST, KL, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188052

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : M FAST (HONG KONG) LIMI-

TED

  Endereço : 2

23A 23A02

 Suite 23A02, 23A/F Tower 2 The Gateway Harbour 

City TST, KL, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188053

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : M FAST (HONG KONG) LIMI-

TED

  Endereço : 2

23A 23A02

 Suite 23A02, 23A/F Tower 2 The Gateway Harbour 

City TST, KL, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188054

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : M FAST (HONG KONG) LIMI-

TED

  Endereço : 2

23A 23A02

 Suite 23A02, 23A/F Tower 2 The Gateway Harbour 

City TST, KL, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188055

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : M FAST (HONG KONG) LIMI-

TED

  Endereço : 2

23A 23A02

 Suite 23A02, 23A/F Tower 2 The Gateway Harbour 

City TST, KL, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188056

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : M FAST (HONG KONG) LIMI-

TED

  Endereço : 2

23A 23A02

 Suite 23A02, 23A/F Tower 2 The Gateway Harbour 

City TST, KL, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188057

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : M FAST (HONG KONG) LIMI-

TED

  Endereço : 2

23A 23A02

 Suite 23A02, 23A/F Tower 2 The Gateway Harbour 

City TST, KL, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188058

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : M FAST (HONG KONG) LIMI-

TED

  Endereço : 2

23A 23A02

 Suite 23A02, 23A/F Tower 2 The Gateway Harbour 

City TST, KL, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188059

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : M FAST (HONG KONG) LIMI-

TED

  Endereço : 2

23A 23A02

 Suite 23A02, 23A/F Tower 2 The Gateway Harbour 

City TST, KL, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188060

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : M FAST (HONG KONG) LIMI-

TED

  Endereço : 2

23A 23A02

 Suite 23A02, 23A/F Tower 2 The Gateway Harbour 

City TST, KL, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188064

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Barry Callebaut AG

  Endereço : Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 

Zurich, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cacau; cacau em pó; produtos de ca-

cau; chocolate; produtos à base de chocolate; revesti-

mentos de chocolate; coberturas de chocolate; recheios 

à base de chocolate; pastas de chocolate; bebidas à 

base de chocolate; xaropes de chocolate; fudge de cho-

colate; decorações à base de chocolate para produtos 

de confeitaria; artigos de confeitaria; confeitaria de 

chocolate; produtos de padaria; preparações para a 

confecção de produtos de padaria; recheios à base de 

chocolate para produtos de padaria; artigos de paste-

laria; produtos de padaria de chocolate, gelados; so-

bremesas de chocolate; preparações para fazer bebidas 

[à base de chocolate]; decorações de chocolate para 

bolos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/03/22  Su íç a

N.º 04570/2021

[210]  N.º : N/188069

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188070

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188071

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188072

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188073

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188074

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

 [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188075

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 Wu Hongji

  Endereço : 7 803

 Room 803, No. 7, Qinglongli, Yuexiu District, Guangzhou, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188076

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2-3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188079

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 70-110 1

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188080

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 70-110 1

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188081

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 70-110 1

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188082

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 70-110 1

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188083

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED
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  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245- 

-251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188084

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245- 

-251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188085

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245- 

-251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188086

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245- 

-251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188087

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245- 

-251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188088

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED
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  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245-

251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188089

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245-

251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188090

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245-

251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188091

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245-

251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188092

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

 MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245-

251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188093

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 11 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188094

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 11 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188095

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 11 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188096

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 11 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188112

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Lam Soon Trademark Limited

  Endereço : Bci House, Avarua, Rarotonga, Cook 

Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Cook

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações esterilizantes para fins 

domésticos e para a lavandaria; preparações esterili-

zantes; desinfectantes para fins de higiene; papel anti-

-séptico; desinfectantes multiusos; toalhetes desinfec-

tantes; toalhetes anti-sépticos; hidratante degermante; 

toalhetes desinfectantes húmidos; preparações ou 

substâncias para refrescar o ambiente (desodorizantes); 

preparações ou substâncias para purificar o ambiente.



16634    46   2021  11  17 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188114

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Lam Soon Trademark Limited

  Endereço : Bci House, Avarua, Rarotonga, Cook 

Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Cook

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações esterilizantes para fins 

domésticos e para a lavandaria; preparações esterili-

zantes; desinfectantes para fins de higiene; papel anti-

-séptico; desinfectantes multiusos; toalhetes desinfec-

tantes; toalhetes anti-sépticos; hidratante degermante; 

toalhetes desinfectantes húmidos; preparações ou 

substâncias para refrescar o ambiente (desodorizantes); 

preparações ou substâncias para purificar o ambiente.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde.

[210]  N.º : N/188116

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Lam Soon Trademark Limited

  Endereço : Bci House, Avarua, Rarotonga, Cook 

Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Cook

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações esterilizantes para fins 

domésticos e para a lavandaria; preparações esterili-

zantes; desinfectantes para fins de higiene; papel anti-

-séptico; desinfectantes multiusos; toalhetes desinfec-

tantes; toalhetes anti-sépticos; hidratante degermante; 

toalhetes desinfectantes húmidos; preparações ou 

substâncias para refrescar o ambiente (desodorizantes); 

preparações ou substâncias para purificar o ambiente.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de verde, branco, 

amarelo e cinzento.

[210]  N.º : N/188118

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Lam Soon Trademark Limited

  Endereço : Bci House, Avarua, Rarotonga, Cook 

Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Cook

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações esterilizantes para fins 

domésticos e para a lavandaria; preparações esterili-

zantes; desinfectantes para fins de higiene; papel anti-

-séptico; desinfectantes multiusos; toalhetes desinfec-

tantes; toalhetes anti-sépticos; hidratante degermante; 

toalhetes desinfectantes húmidos; preparações ou 

substâncias para refrescar o ambiente (desodorizantes); 

preparações ou substâncias para purificar o ambiente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188120

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Lam Soon Trademark Limited

  Endereço : Bci House, Avarua, Rarotonga, Cook 

Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Cook

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações esterilizantes para fins 

domésticos e para a lavandaria; preparações esterili-

zantes; desinfectantes para fins de higiene; papel anti-

-séptico; desinfectantes multiusos; toalhetes desinfec-

tantes; toalhetes anti-sépticos; hidratante degermante; 

toalhetes desinfectantes húmidos; preparações ou 

substâncias para refrescar o ambiente (desodorizantes); 

preparações ou substâncias para purificar o ambiente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188121

[220]  Data de pedido : 2021/09/23
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[730]  Requerente : THE CENTRAL UNION OF 

AGRICULTURAL COOPERATIVES

  Endereço : 1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Ovos; carne; produtos de carne proces-

sados; charcutaria; frutos e legumes em conserva, con-

gelados, secos e cozidos; gelatinas, geleias, compotas; 

leite e produtos lácteos; produtos lácteos; lacticínios; 

marisco processado; produtos processados de marisco; 

vegetais e frutos processados; saladas de legumes e 

hortaliças pré-cortadas; vegetais pré-cortados; refei-

ções embaladas consistindo principalmente em vege-

tais; refeições embaladas consistindo principalmente 

em carne, peixe, aves domésticas ou vegetais; refeições 

embaladas consistindo em polpa de soja; refeições 

embaladas consistindo em sopa de Miso; toucinho 

(bacon); salsichas; presunto (fiambre); bifes de carne 

de vaca; carne processada; bifes de hambúrgueres; al-

môndegas; vegetais e frutos congelados; refeições con-

geladas consistindo principalmente em carne, peixe, 

aves domésticas ou vegetais; vegetais cozidos no vapor 

congelados; alimentos à base de vegetais fermentados 

(Kimchi); cogumelos processados; geleia de raiz de 

língua-do-diabo (Konnyaku); sopa de Miso liofilizada; 

sopa instantânea ou pré-cozinhada; sopa liofilizada; 

tofu; picles (pickles) de legumes; vegetais secos; frutos 

secos; vegetais cozidos; carne de vaca; ovos processa-

dos; ovos cozidos; ovos congelados; ovos líquidos; ovos 

com aroma de chá; gema de ovos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188123

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : THE CENTRAL UNION OF 

AGRICULTURAL COOPERATIVES

  Endereço : 1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Vegetais, frescos; frutos, frescos; 

cogumelos, frescos; folhas de chá, não processadas; 

alimentos para animais; ração para animais; plantas e 

flores naturais; flores (naturais); sementes de plantas; 

árvores; plântulas; arbustos jovens; relva de pasto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188124

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : THE CENTRAL UNION OF 

AGRICULTURAL COOPERATIVES

  Endereço : 1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Sumos de fruta; sumos de vegetais (be-

bidas); refrigerantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188125

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : THE CENTRAL UNION OF 

AGRICULTURAL COOPERATIVES

  Endereço : 1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinhos e vinhos espumantes; licor 

misto à base de Shochu Japonês (mirin); bebidas alco-

ólicas de fruta; licores Japoneses (em geral).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188126

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : THE CENTRAL UNION OF 

AGRICULTURAL COOPERATIVES
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  Endereço : 1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas ou serviços grossis-

tas relacionados com alimentos e bebidas; serviços re-

talhistas online relacionados com alimentos e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188127

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : THE CENTRAL UNION OF 

AGRICULTURAL COOPERATIVES

  Endereço : 1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188128

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Esperion Therapeutics, Inc.

  Endereço : 3891 Ranchero Drive, Suite 150, Ann 

Arbor, Michigan 48108, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas utilizadas 

no tratamento de doenças metabólicas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor rosa tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/188129

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Esperion Therapeutics, Inc.

  Endereço : 3891 Ranchero Drive, Suite 150, Ann 

Arbor, Michigan 48108, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas utilizadas 

no tratamento de doenças metabólicas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as amarela e 

azul tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188132

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[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 : 9

[511]  Produtos : Software de aplicação; software de 

aplicação para telefones inteligentes; aplicações de 

software informático descarregáveis; software aplica-

tivo descarregável para telefones inteligentes; estojos 

para telefones inteligentes e telefones móveis; capas 

para telefones inteligentes e telefones móveis; estojos 

protectores para telefones inteligentes; selfie sticks 

[monopés de uso manual] usados como acessórios para 

telefones inteligentes; suportes adaptados para telefo-

nes inteligentes; telefones móveis; telemóveis; correias 

para smartphones; baterias; carregadores de baterias; 

carregadores USB (carregadores de baterias); cabos 

USB; auriculares; auscultadores; auscultadores com 

microfone; películas protetoras adaptadas para smart-

phones e telemóveis; acessórios designados a telefones 

inteligentes e telemóveis; imanes para frigoríficos; 

suportes de armazenamento e de gravação digitais ou 

analógicos virgens; ímanes decorativos; alarmes; ócu-

los de sol; aparelhos e instrumentos ópticos; ecrãs de 

vídeo.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco e preto.

[210]  N.º : N/188133

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[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 : 35

[511]  Serviços : Publicidade e serviços de publicidade; 

serviços de agências de publicidade; publicidade online 

numa rede informática; serviços publicitários através 

de PPC (pay-per-click); preparação de anúncios publi-

citários para terceiros; difusão de anúncios publicitá-

rios; publicidade através de todos os meios de comuni-

cação públicos; promoção de vendas [para terceiros]; 

assessoria no domínio da gestão de negócios comer-

ciais e de marketing; apresentação de artigos em meios 

de comunicação, para fins retalhistas; optimização de 

motores de busca para promoção de vendas; forneci-

mento e aluguer de espaços publicitários na internet; 

serviços de assessoria e informações empresariais; 

assistência na direção de negócios comerciais; serviços 

de agências de informações comerciais; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; 

consultadoria em gestão de pessoal; actualização e 

manutenção de dados em bases de dados informáticas; 

prestação de serviços de estratégia de publicidade em 

linha.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco e preto.

[210]  N.º : N/188134

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[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 de banca 

on-line e serviços financeiros; 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 terceiros; transferência de 

pagamentos por conta de terceiros através da Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processa-

mento de facturas e de pagamento; mediação e gestão 

de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamen-

to de propriedades imobiliárias; avaliação de proprie-

dades imobiliárias; apreciação de propriedades imo-

biliárias; financiamento de propriedades imobiliárias; 

investimento de propriedades imobiliárias; serviços de 

corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de 

agências imobiliárias; serviços actuariais; serviços de 

gestão e consultadoria imobiliárias; cobrança de ren-

das; aluguer de escritórios (imobiliária); investimentos 

de capital; avaliação financeira (seguros, banca, imo-

biliário); serviços de gestão financeira e de activos; 

serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros 

prestados através de meios de telecomunicações; servi-

ços de assessoria e consultadoria financeiras; serviços 

bancários on-line; serviços de informações relacio-

nadas com finanças e seguros fornecidos em linha a 

partir de uma base de dados informática ou da Inter-

net; avaliação de antiguidades; avaliação de objetos 

de arte; avaliação de joalharia; avaliação de veículos 

usados; provisão de informação sobre impostos (servi-

ços financeiros); coletas de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; 

serviços de pagamento em linha; serviços de depósitos 

em cofres-fortes; arranjo de financiamento para pro-

jectos de construção.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco e preto.
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[210]  N.º : N/188135

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[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 : 38

[511]  Serviços : Serviços de envio de mensagens cur-

tas/SMS; transmissão de informação sobre aplicações 

via Internet; comunicação através de redes privadas 

virtuais [VPN]; transmissão electrónica de imagens e 

fotografias através de uma rede informática mundial; 

transmissão de dados e serviços de telecomunicações; 

serviços de telecomunicações para fornecer acesso a 

dados, som ou imagens; transmissão de texto/fotogra-

fias/vídeo através de aplicações de telefones inteligen-

tes; transmissão de informação através de aplicações 

para smartphones; transmissão, difusão e receção de 

áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento, texto e 

dados; serviços de transferência de dados através de 

serviços online; serviços de partilha ponto-a-ponto 

(p2p); serviços de fornecimento de acesso a portais de 

intercâmbio de vídeos na Internet; serviços de streaming 

de vídeo ao vivo; transmissão de conteúdos gerados 

pelo utilizador através da Internet.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco e preto.

[210]  N.º : N/188137

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[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 : Provisão de software de aplicativos 

através de sítios na web; hospedagem on-line de sítios 

na web para terceiros para compartilha de conteúdos 

on-line; hospedagem de plataformas na Internet; pro-

gramação de computadores; design de software; arma-

zenamento eletrónico de dados; software como serviço 

[SaaS]; computação em nuvem; fornecimento de um sí-

tio Web para armazenamento eletrónico de fotografias 

digitais e vídeos; hospedagem de conteúdos digitais na 

Internet; hospedagem de conteúdo de entretenimento 

multimédia; hospedagem de aplicações multimédia e 

interactivas; hospedagem de websites; serviços de rede 

social on-line; design de cartões de vista; fornecendo 

serviços informáticos para pesquisa de aplicações tele-

fónicas inteligentes; fornecimento de serviços de apli-

cação da Internet para comunicações; fornecimento de 

uma plataforma para conteúdos gerados pelo utiliza-

dor.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco e preto.

[210]  N.º : N/188138

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[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 : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais on-line; licen-

ciamento de propriedade intelectual.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco e preto.

[210]  N.º : N/188139

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 Ningbo Caitang Cosmetics Co., LTD

  Endereço : 

1755
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 Room 1755, Office Building No. 1, International Trade 

Zone, Meishan Street,Beilun District, Ningbo City, 

Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188140

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 Ningbo Caitang Cosmetics Co., LTD

  Endereço : 

1755

 Room 1755, Office Building No. 1, International Trade 

Zone, Meishan Street,Beilun District, Ningbo City, 

Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188141

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 CHAN KUOK LEONG

  Endereço : 159-207

14 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188232

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria para 

protecção contra acidentes, radiação e fogo; vestuário 

para protecção contra acidentes; óculos de sol; estojos 

adaptados para telefones inteligentes; telefones inteli-

gentes; caixas registadoras; discos compactos [áudio-

-vídeo]; software de jogos de computador, descarre-

gável; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros 

de música descarregáveis; óculos [lunetas e óculos de 

protecção]; máscaras contra poeiras; máscaras de pro-

tecção; software de aplicação; aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações; programas de computador; 

software para aplicações de redes sociais; aplicações 

de software descarregáveis para telefones inteligen-

tes; software para motores de busca por computador; 

máquinas, aparelhos electrónicos e suas peças; com-

putadores e seus periféricos; óculos da moda; peças e 

acessórios para óculos; programas de jogos de compu-

tador; imagens, vídeos e sons descarregáveis através 

de redes de comunicação; discos de vídeo e fitas de 

vídeo gravadas; publicações electrónicas descarregá-

veis; aparelhos e instrumentos fotográficos; aparelhos 

cinematográficos; aparelhos e instrumentos ópticos; 

máquinas e instrumentos de medida ou teste; filmes ci-

nematográficos impressionados; filmes de diapositivos 

impressionados; molduras para filmes de diapositivos; 

painéis de informação electrónicos; etiquetas electró-

nicas para produtos; discos compactos gravados.

[540]  Marca : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188233

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.
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  Endereço : 10717-1, 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 : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188234

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, 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 

metal para sacos; armações para porta-moedas; ves-

tuário para animais domésticos; sacos para amuletos 

(omamori-ire).

[540]  Marca : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188235

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Recipientes de embalagem industrial 

em plástico [sem incluir rolhas, tampas, tampões e 

garrafas de plástico]; tampas de plástico; escadas de 

mão e escadas não metálicas; cestos de compras para 

o transporte de artigos; cabides (painéis de estilo ja-

ponês com ganchos de posicionamento); distribuidores 

de toalhas, não metálicos; acessórios para cortinas; 

fechos de plástico substitutos de metal; pregos, cunhas, 

porcas, parafusos, tachas, cavilhas, rebites e rodí-

zios, não metálicos; arruelas não metálicas, nem em 

borracha ou fibra vulcanizada; almofadas; almofadas 

de chão japonesas [Zabuton]; travesseiros; colchões; 

recipientes de embalagem industrial em madeira, 

bambu ou plástico; leques de mão planos; leques de 

mão dobráveis; mobiliário; estores interiores; estores 

em junco, vime ou bambu [Sudare]; cortinas de contas 

para decoração; persianas para janelas; espelhos de 

bolso; sacos para espelhos de bolso; espanta-espíritos 

(decoração); bancos (mobiliário); objetos publicitários 

infláveis; letreiros verticais em madeira ou plástico; 

manequins.

[540]  Marca : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188236

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Louça; utensílios de cozinha; instru-

mentos de limpeza e utensílios de lavagem; trens de 

cozinha; luvas para uso doméstico; artigos de cerâmica 

para uso doméstico; agitadores para águas de banho 

quentes [Yukakibo]; selhas de casa de banho; baldes 

de casa de banho; prateleiras de banho em plástico 

[transportadores]; prateleiras metálicas (utensílios) 

para casa de banho; saboneteiras para casa de banho; 
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escovas para vestuário; escovas para calçado; calçadei-

ras; panos para engraxar os sapatos; esponjas e panos 

para engraxar sapatos; formas para calçado [alargado-

res]; vasos para plantas; utensílios cosméticos; supor-

tes de papel higiénico; mealheiros; garrafas de plástico 

para embalagem; frascos de vidro para conservar ali-

mentos.

[540]  Marca : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188237

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, 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 ves-

tir); toalhas em matérias têxteis; lenços de bolso em 

matérias têxteis; telas enceradas (toalhas de mesa); 

tecidos impermeáveis 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; coberturas 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; toalhas 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; teci-

dos; etiquetas em matérias têxteis; cotim (linho); teci-

dos de malha; jersey [tecidos]; colchas; kakebuton  

[colchas para futons]; capas para almofadas; lençóis 

[matérias têxteis]; coberturas de colchões; roupa de 

casa; bolsas [cobertores de agasalho] para bebés; capas 

não ajustadas para móveis; forros para sacos de dor-

mir; toalhas para secar pratos; guardanapos de mesa 

em matérias têxteis; 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 : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188238

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, 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; blusas; vestu-

ário para a chuva; vestuário impermeável; forros con-

feccionados [peças de vestuário]; bolsos para vestuá-

rio; vestuário de natação [fatos de banho]; vestuário de 

noite; roupa interior [vestuário interior]; luvas e mite-

nes [vestuário]; lenços de cabeça ou pescoço [lenços]; 

gravatas; cachecóis; chapelaria para vestir; chapéus; 

bonés [chapelaria]; peúgas; meias; ligas; suspensórios 

para peúgas; suspensórios [suspensórios para vestuá-

rio]; faixas para a cintura; cintos para vestuário; faixas 

para a cabeça [vestuário]; toucas de banho; máscaras 

para dormir; calçado; botas; sapatos; calçado despor-

tivo; fatos de máscaras; roupas para desporto; faixas 

para os pulsos; vestuário feito a partir de poliéster re-

ciclado.

[540]  Marca : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188239

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26
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[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 : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188240

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos para animais de estima-

ção; brinquedos; bonecas; bolas para jogos; meias (de-

corações) para árvores de Natal; roupas para bonecas; 

acessórios para bonecas; chapelaria para bonecas; 

sapatos para bonecas; jogos “Go”; jogos de xadrez 

japonês (jogos de shogi); cartas de jogar japonesas 

(utagaruta); jogos de dados; jogos de dados japone-

ses (sugoroku); copos para dados; jogos de damas 

chineses; jogos de xadrez; jogos de damas; aparelhos 

de prestidigitação; jogos de dominó; cartas de jogar; 

cartas de jogar japonesas (hanafuda); mah-jong; má-

quinas e aparelhos de jogos; equipamento de bilhar; 

equipamentos de desporto; equipamento de ténis; apa-

relhos de treino (culturismo); aparelhos para ginástica; 

equipamento de golfe; instrumentos de futebol; im-

plementos para eventos de atletismo; luvas para jogos; 

luvas para raquetes; coletes de natação; botas de pati-

nagem com patins anexados; redes de ténis; redes para 

desporto; estojos adaptados para raquetes de ténis; 

raquetes; sacos de golfe, com ou sem rodas; sacos para 

ténis (adaptados para raquetes de ténis); sacos espe-

cialmente adaptados para equipamentos desportivos; 

equipamento de pesca; redes para colecta de insectos.

[540]  Marca : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188241

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Doçaria, sobremesas e aperitivos, 

sem serem à base de frutos, à base de legumes, à base 

de feijão ou de frutos secos de casca rija; confeitaria 

tradicional japonesa; bolos; pão; grãos processados; 

talharim instantâneo vendido em recipientes; talharim 

instantâneo vendido em recipientes com caldo; chá; 

café; cacau; gelo; pasta de soja [condimentos]; molho 

de soja; açúcar; sal de cozinha misturado com semen-

tes de gergelim; sal de cozinha; sementes de gergelim 

torradas e moídas; sal de aipo; temperos umami; espe-

ciarias; café não torrado; pasta de amêndoa; própolis; 

bolinhos recheados chineses; sanduíches; bolinhos 

chineses cozidos no vapor; sushi; bolinhas de massa 

fritas com pedacinhos de polvo [Takoyaki]; pãezinhos 

cozidos no vapor recheados com carne picada (niku-

-manjuh); sanduíches de hambúrgueres; pizzas; refei-

ções embaladas constituídas principalmente por arroz, 

com adição de carne, peixe ou legumes; sanduíches de 

cachorro-quente; empadas de carne; ravioli; fermento 

em pó; Koji [arroz maltado fermentado]; levedura; fer-

mento em pó; misturas instantâneas para confeitaria; 

subproduto do arroz para uso alimentar [borras de 

sake]; arroz; farinha; glúten para alimentos; agentes 

aglutinantes para gelados; preparações amaciantes da 

carne para uso doméstico; preparações para endurecer 

natas batidas; preparações aromáticas para alimentos.

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188242

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Planeamento e condução de activida-

des promocionais para fins de beneficência; serviços 

de beneficência, especificamente organização e rea-

lização de programas de voluntariado e projectos de 

serviços comunitários; serviços de beneficência sob a 

forma de organização e condução de projectos volun-

tários para promover a sensibilização do público para 

as questões ambientais; publicidade para programas de 

acção social ou actividades de beneficência; serviços 

de publicidade para promover a consciência pública 

sobre questões ambientais; promoção, publicidade e 

marketing de websites em linha; promoção de vendas 

para terceiros; promoção de produtos e serviços de 

terceiros através de uma rede informática mundial; 

serviços de marketing; fornecimento de informações 

sobre vendas comerciais; fornecimento de informa-

ções relacionadas com a venda de produtos da moda; 

fornecimento de informações sobre vendas de produ-

tos ecológicos; fornecimento de informações relacio-

nadas com a venda de produtos, incluindo produtos 

reciclados ou produtos em segunda mão; publicidade; 

organização de exposições de produtos na internet; 

fornecimento de informações comerciais e aconselha-

mento para consumidores na escolha de produtos e 

serviços; organização e realização de leilões na inter-

net; compilação de informações em bases de dados in-

formáticas; serviços de pesquisas, sondagens e análises 

de mercado relacionados com eliminação, remoção, 

tratamento e reciclagem de resíduos; serviços de pes-

quisa de mercado relacionados com a utilização eficaz 

de água ou reciclagem de resíduos industriais; serviços 

retalhistas ou serviços grossistas de tecidos e roupa 

de cama; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

de toalhas em matérias têxteis; serviços retalhistas ou 

serviços grossistas de vestuário; serviços retalhistas ou 

serviços grossistas de chapelaria; serviços retalhistas 

ou serviços grossistas de calçado; serviços retalhistas 

ou serviços grossistas de sacos e bolsas; serviços reta-

lhistas ou serviços grossistas de artigos pessoais; ser-

viços retalhistas ou serviços grossistas de ornamentos 

pessoais; serviços retalhistas ou serviços grossistas de 

fraldas; serviços retalhistas de couro e couro recicla-

do; serviços retalhistas de vestuário reciclado; serviços 

retalhistas ou serviços grossistas de artigos pessoais, 

incluindo produtos em segunda mão ou produtos reci-

clados; prestação de serviços de consultoria na área de 

soluções de negócios sustentáveis globais; trabalhos de 

escritório.

[540]  Marca : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188243

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, 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 : 

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

branca tal como representado na figura.
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[210]  N.º : N/188244

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 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 : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188245

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 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 gravações, 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; 

serviços de jogos providenciados em linha através de 

uma rede informática; bibliotecas de referência de 

literatura e registos documentais; 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], congressos, colóquios, cursos 

de aprendizagem à distância e exposições com fins cul-

turais; organização de eventos educativos; organização 

e realização de eventos educativos de sensibilização e 

promoção da separação de materiais recicláveis, reci-

clagem e redução do desperdício.

[540]  Marca : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188247

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 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 
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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 : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188248

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 MACAU IENG NAM LIMITED

  Endereço : 

18 A-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188249

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Takeda Pharmaceutical Company 

Limited

  Endereço : 1-1, Doshomachi, 4-Chome, Chuo-Ku 

Osaka, Japan 540-8645

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software informático 

descarregáveis para telefones inteligentes, relógios in-

teligentes, telefones móveis, leitores multimédia portá-

teis, computadores portáteis e computadores pessoais, 

nomeadamente, software descarregável para uso por 

profissionais de saúde para o fornecimento, recepção, 

armazenamento, e troca de informações médicas e 

software descarregável para uso por profissionais de 

saúde na gestão de assuntos financeiros e operacionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188250

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : ROUTIN

  Endereço : 713 Rue Denis Papin, Zi De L’erier, 

73290 La Motte-Servolex, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; cacau e café artificial; açú-

car; mel; gelados comestíveis; molhos (condimentos); 

molhos para alimentos; molhos à base de caramelo, 

baunilha e chocolate; preparações aromáticas para 

alimentos; temperos; bebidas à base de café, chá, ca-

cau, caramelo, baunilha e chocolate; aromas, sem ser 

óleos essenciais, para bebidas; chocolate; coulis  de 

fruta (molhos); bebidas de café com leite; bebidas de 

chocolate com leite; xarope de melaço; baunilha (aro-

matizante); caramelos; rebuçados; biscoitos, bolachas; 

pastelaria; pães; molhos salgados (condimentos); purés 

de legumes (molhos); coberturas de chocolate; todos 

os produtos de origem francesa ou fabricados na Fran-

ça.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188251

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : ROUTIN

  Endereço : 713 Rue Denis Papin, Zi De L’erier, 

73290 La Motte-Servolex, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32
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[511]  Produtos : Xaropes aromatizantes para adicionar 

a bebidas; bebidas não alcoólicas, águas minerais e 

gasosas, bebidas não alcoólicas de fruta e sumos de 

fruta, xaropes e outras preparações para fazer bebidas, 

extractos de fruta não alcoólicos, sorvetes (bebidas), 

todos estes produtos são de origem francesa ou fabri-

cados na França.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188252

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 IREST HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY 

CO., LTD.

  Endereço : 

468

 No. 468 Shibali East Road, Daqiao Town, Nanhu Dis-

trict, Jiaxing, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188253

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188254

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188255

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188256

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188257

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188258

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188259

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188260

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188261

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 CHOI KEI PUI

  Endereço : Est. de Cacilhas 89 Edf Hoi Fu Gar-

den 18/F Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188262

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 HUANG WANTING

  Endereço : 16 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188264

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No.1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Subscrição de seguro contra acidentes; 

serviços de actuários; banca; corretagem; serviços de 

liquidação de negócios (financeiro); serviços de inves-

timentos em capital; serviços de gestão de capital; ser-

viços de compensação financeira; serviços de cartões 

de crédito; negócios financeiros; análises financeiras; 

consultoria financeira; avaliação financeira (seguros, 

banca, imobiliário); informação financeira; gestão 

financeira; planeamento financeiro, análise de investi-

mentos, serviços de distribuição de portfólios, prestação 

de informações relacionadas com planeamento financeiro, 

análise de investimento, distribuição de portfólios e 

recomendações para selecção de instrumentos finan-

ceiros através de redes informáticas mundiais; serviços 

financeiros, serviços de assessoria financeira; serviços 

de financiamento; subscrição de seguros contra in-

cêndios; peritagens fiscais; investimento em fundos; 

subscrição de seguros de saúde; seguros; corretagem 

de seguros; consultoria de seguros; informação sobre 

seguros; serviços de seguros; subscrição de seguros; 

emissão de cartões de crédito; f inanciamento de 

aluguer com opção de compra; arrendamento de 

imóveis; subscrição de seguros de vida; negócios mo-

netários; fundos mútuos; negócios imobiliários; avalia-

ção de bens imobiliários; corretor de imóveis; gestão 

imobiliária; cobrança de rendas; aluguer de escritórios 

(imóveis); aluguer de apartamentos; aluguer de an-

dares; serviços de pagamento de pensões de reforma; 

serviços de consultadoria, de assessoria e prestação de 

informações relacionados com todos os serviços referi-

dos acima.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, preto, tons de 

vermelho, laranja e amarelo.

[210]  N.º : N/188265

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No.1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização e condução de reuniões 

de debate (workshops); organização e condução de 

aulas de culinária em grupos e para indivíduos; educa-

ção; provisão de formação; entretenimento; activida-

des desportivas e culturais; serviços de consultadoria, 

aconselhamento e provisão de informação relaciona-

dos com os serviços supracitados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, preto, tons de 

vermelho, laranja e amarelo.

[210]  N.º : N/188267

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No.1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Subscrição de seguro contra acidentes; 

serviços de actuários; banca; corretagem; serviços de 
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liquidação de negócios (financeiro); serviços de inves-

timentos em capital; serviços de gestão de capital; ser-

viços de compensação financeira; serviços de cartões 

de crédito; negócios financeiros; análises financeiras; 

consultoria financeira; avaliação financeira (seguros, 

banca, imobiliário); informação financeira; gestão 

financeira; planeamento financeiro, análise de investi-

mentos, serviços de distribuição de portfólios, presta-

ção de informações relacionadas com planeamento fi-

nanceiro, análise de investimento, distribuição de por-

tfólios e recomendações para selecção de instrumentos 

financeiros através de redes informáticas mundiais; 

serviços financeiros, serviços de assessoria financei-

ra; serviços de financiamento; subscrição de seguros 

contra incêndios; peritagens fiscais; investimento em 

fundos; subscrição de seguros de saúde; seguros; cor-

retagem de seguros; consultoria de seguros; informa-

ção sobre seguros; serviços de seguros; subscrição de 

seguros; emissão de cartões de crédito; financiamento 

de aluguer com opção de compra; arrendamento de 

imóveis; subscrição de seguros de vida; negócios mo-

netários; fundos mútuos; negócios imobiliários; avalia-

ção de bens imobiliários; corretor de imóveis; gestão 

imobiliária; cobrança de rendas; aluguer de escritórios 

(imóveis); aluguer de apartamentos; aluguer de an-

dares; serviços de pagamento de pensões de reforma; 

serviços de consultadoria, de assessoria e prestação de 

informações relacionados com todos os serviços referi-

dos acima.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188268

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No.1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização e condução de reuniões 

de debate (workshops); organização e condução de 

aulas de culinária em grupos e para indivíduos; educa-

ção; provisão de formação; entretenimento; activida-

des desportivas e culturais; serviços de consultadoria, 

aconselhamento e provisão de informação relaciona-

dos com os serviços supracitados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188269

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware informático; periféricos 

adaptados para uso com computadores; software 

informático; software informático de aplicação; soft-

ware informático de aplicações para smartphones; 

aplicações de software informático descarregáveis; 

aplicativos descarregáveis para telefones inteligentes; 

aplicações de software para comunicações móveis e 

telefonia móvel para transmissão de dados, som, ima-

gens, música, fotos, gráficos, conteúdos áudio e vídeo; 

software informático para a recolha, edição, organi-

zação, modificação, transmissão, carregamento, des-

carregamento, streaming, armazenamento e partilha 

de dados, som, imagens, música, fotos, gráficos, con-

teúdos áudio e vídeo; software informático e software 

de aplicações informáticas para a recolha, edição, 

organização, modificação, transmissão, streaming, car-

regamento, descarregamento, armazenamento e par-

tilha de dados, som, imagens, música, fotos, gráficos, 

conteúdos áudio e vídeo; música digital descarregável 

da internet; gravações de áudio, vídeo e conteúdos 

digitais descarregáveis apresentando música; software 

informático para gestão de dados; software informáti-

co para encriptação, armazenamento e recuperação de 

dados; software informático de comunicação de dados; 

gravações de áudio descarregáveis, gravações de ví-

deo, música, sons, imagens, textos, publicações, sinais, 

software informático, informação, dados e códigos 

providenciados através de redes de telecomunicação, 

através da entrega online e através da internet e sítios 

da web; ficheiros de música descarregáveis; publica-

ções eletrónicas descarregáveis.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188270

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e serviços de publicidade; 

serviços de agências de publicidade; publicidade online 

numa rede informática; preparação de anúncios publi-

citários para terceiros; difusão de anúncios publicitá-

rios; publicidade através de todos os meios de comuni-

cação públicos; aluguer de espaços publicitários; pro-

moção de vendas para terceiros; assessoria no domínio 

da gestão de negócios comerciais e de marketing; apre-

sentação de produtos nos meios de comunicação, para 

fins de venda a retalho; disponibilização de um espaço 

de mercado online para compradores e vendedores de 

produtos e serviços; serviços retalhistas online para 

música e filmes descarregáveis e pré-gravados; servi-

ços retalhistas online referentes a música digital des-

carregável; vendas a grosso e a retalho de gravações de 

sons e trabalhos musicais; provisão online de bases de 

dados comerciais pesquisáveis; provisão online de um 

directório comercial com informações pesquisáveis 

para a venda e compra de artigos e serviços para ter-

ceiros; serviços de optimização de motores de busca; 

provisão e aluguer de espaço publicitário na internet; 

administração comercial; assistência em gestão comer-

cial; serviços de assessoria e informações empresariais; 

assistência na direção de negócios comerciais; gestão 

administrativa de negócios de um provedor de serviços 

de aplicação de dados informáticos, música, imagens 

e quaisquer outros meios de comunicação em forma-

to electrónico; serviços de agências de informações 

comerciais; fornecimento de informações comerciais 

através de um website; sistematização, compilação, ac-

tualização, administração e manutenção de dados em 

bases de dados informáticas; administração comercial 

relacionada com o licenciamento dos produtos e servi-

ços de terceiros; prestação de serviços de estratégia de 

publicidade em linha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188271

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de envio de mensagens curtas 

SMS; serviços de envio de mensagens de aplicação; 

transmissão de informação sobre aplicações via In-

ternet; comunicação através de redes privadas vir-

tuais [VPN]; transmissão electrónica de imagens e 

fotografias através de uma rede informática mundial; 

transmissão de dados e serviços de telecomunicações; 

serviços de telecomunicações para fornecer acesso a 

dados, som ou imagens; transmissão de texto/fotogra-

fias/vídeo através de aplicações de telefones inteligen-

tes; transmissão de informação através de aplicações 

para smartphones; transmissão, difusão e receção de 

áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento, texto e 

dados; transferência de dados através de serviços onli-

ne; serviços de partilha ponto-a-ponto (p2p) (serviços 

de transmissão eletrónica); disponibilização de fóruns 

e salas de conversa online; fornecimento de acesso a 

bases de dados e sites; transmissão de conteúdo mul-

timédia em fluxo por meio de redes eletrónicas e de 

comunicações; serviços de transmissão de ficheiros 

digitais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188272

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais; serviços de 

formação; apresentação de música; fornecimento de 

publicações electrónicas online (não descarregáveis), 

através de dispositivos móveis; publicação multimédia 

de material impresso, livros, revistas, diários, jornais, 

boletins informativos, tutoriais, mapas, gráficos, foto-

grafias, vídeos, música e publicações electrónicas; pu-

blicação electrónica de informação numa vasta gama 

de tópicos online; entretenimento e informação sobre 

divertimento via Internet; serviços de entretenimento; 

organização e apresentação de espetáculos, compe-

tições, jogos, concertos e eventos de entretenimento; 

planeamento, organização, realização e alojamento 

de eventos sociais de entretenimento; serviços de pu-

blicação de música; serviços de produção de música; 

serviços de gravação de música; serviços de biblioteca 

musical; fornecimento de música digital não descar-

regável a partir de uma rede global de computadores; 

fornecimento de música (não descarregável) através 

da Internet; fornecimento de música em linha, não 

descarregável; fornecimento de gravações de áudio e 

vídeo em linha não descarregáveis, com música; pres-

tação de informação relacionada com música; apresen-

tação de espectáculos ao vivo; apresentação de vídeos 

de música através de dispositivos móveis online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188273

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Provisão de software de aplicativos 

através de sítios na web; hospedagem on-line de sítios 

na web para terceiros para compartilha de conteúdos 

on-line; hospedagem de plataformas na Internet; pro-

gramação de computadores; design de software; de-

senvolvimento, manutenção e actualização de software 

informático; armazenamento eletrónico de dados; 

software como serviço [SaaS]; computação em nuvem; 

fornecimento de um sítio Web para armazenamento 

eletrónico de fotografias digitais e vídeos; hospedagem 

de conteúdos digitais na Internet; hospedagem de con-

teúdo de entretenimento multimédia; hospedagem de 

aplicações multimédia e interactivas; hospedagem de 

websites; fornecimento de software como serviço para 

utilização em ligação com a transmissão, difusão, e 

descarregamento de música, vídeos, e conteúdo audio-

visual; fornecimento de uso temporário de software in-

formático, não descarregável, para transmissão, difu-

são, e descarregamento de música, vídeos, e conteúdo 

audiovisual; serviços de provedor de serviços de apli-

cação (ASP); fornecimento de uma plataforma para 

conteúdos gerados pelo utilizador; plataforma como 

serviço [PaaS] apresentando plataformas de software 

para transmissão de imagens, conteúdos audiovisuais, 

conteúdos de vídeo e mensagens; fornecimento de ser-

viços de aplicação da Internet para comunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188274

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Licenciamento de propriedade inte-

lectual; gestão de propriedade intelectual; serviços 

de concessão de licenças relacionados com edição de 

música; serviços de redes sociais; serviços de infor-

mações, assessoria e consultadoria relacionadas com 

todos os serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188276

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Netflix, Inc.

  Endereço : 100 Winchester Circle, Los Gatos, 

California 95032, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de divertimento; fornecimen-

to de excerptos de vídeo não descarregáveis em linha 

e de outros conteúdos multimédia digitais, contendo 

áudio, vídeos, trabalhos artísticos e textos provenien-

tes de e relacionados com uma série televisiva ou uma 

série de filmes cinematográficos; informação sobre 

entretenimento; fornecimento de informações de en-

tretenimento através de um sítio web; fornecimento 

em linha de jogos de computador, electrónicos e de 

vídeo não descarregáveis; fornecimento de acesso 

temporário a jogos interactivos não descarregáveis; 

realização de eventos e actividades de entretenimento; 

planeamento, organização, realização e alojamento 

de eventos sociais de entretenimento; espectáculos 

de entretenimento, nomeadamente eventos culturais, 

eventos de arte, galas, espectáculos de dança, bailes, 

e eventos de entretenimento social; serviços de en-

tretenimento sob a forma de espectáculos de teatro, 

musicais ou de comédia ao vivo; serviços de entrete-

nimento interactivo; eventos e actividades recreativas 

interactivas, experienciais e imersivas com a participa-

ção do público; entretenimento interactivo em linha; 

apresentação de eventos de entretenimento ao vivo de 

interpretação de personagens ( cosplay ); serviços de 

divertimento, nomeadamente, fornecimento de entre-

tenimento e informações sobre entretenimento através 

da transmissão de podcasts ; disponibilização de 

música em linha, não descarregável; serviços de clubes 

de fãs; fornecimento de livros de banda desenhada e 

novelas gráficas em linha, não descarregáveis; serviços 

de entretenimento sob a forma de desenvolvimento, 

criação, produção, distribuição e pós-produção de fil-

mes cinematográficos, programas de televisão, eventos 

especiais e conteúdos de entretenimento multimédia; 

serviços de entretenimento sob a forma de séries de 

televisão e filmes nos domínios da acção, aventura, 

animação, animé, biografia, clássicos, comédia, crime, 

documentários, drama, fé, família, fantasia, film 

noir , história, terror, internacional, musicais, mis-

tério, romance, ficção científica, desporto, suspense, 

guerra e westerns ; produção de filmes de cinema; 

produção e distribuição de programas de rádio e gra-

vações de som; fornecimento de informações, críticas 

e recomendações sobre filmes cinematográficos e pro-

gramas de televisão através de um sítio web e de servi-

ços de transmissão de vídeo a pedido; fornecimento de 

filmes e programas de televisão, não descarregáveis, 

através de um serviço de transmissão de vídeo a pe-

dido; prestação de serviços de entretenimento através 

de uma rede mundial de comunicações sob a forma 

de jogos em linha e sítios web contendo uma vasta va-

riedade de informações recreativas de interesse geral 

relacionadas com filmes cinematográficos, programas 

de televisão, vídeos de música, excerptos de filmes 

conexos, fotografias e outros materiais multimédia; 

serviços de educação e de divertimento, nomeadamen-

te, conteúdos de entretenimento multimédia, películas 

cinematográficas, televisão, personagens de televisão 

e de cinema, música, e celebridades; serviços de diver-

timento, nomeadamente, fornecimento em linha de 

jogos de computador, electrónicos e de vídeo; forne-

cimento de acesso temporário a jogos interactivos não 

descarregáveis; serviços de entretenimento interacti-

vo; serviços de entretenimento interactivo em linha; 

serviços de entretenimento prestados através de uma 

rede mundial de comunicações, nomeadamente jogos 

em linha e sítios web com uma ampla variedade de 

informações de interesse geral sobre entretenimento 

em relação com jogos de vídeo, filmes de longa me-

tragem, programas de espectáculos televisivos, vídeos 

musicais, excerptos de filmes conexos, fotografias e 

outros materiais multimédia; divertimento radiofó-

nico; produção de podcasts  (ficheiros de áudio); 

serviços de divertimento, nomeadamente organização 

de conferências, organização de festivais, direcção de 

conferências e direcção de festivais nas áreas de entre-

tenimento, filmes, televisão, personagens de televisão 

e de cinema, música, e celebridades; organização e 

realização de festivais comunitários incluindo música, 

arte, culinária, cinema, televisão, teatro, drama, dan-

ça, actuações musicais ao vivo, oradores, actuações 

de celebridades, e exposições e actividades culturais; 

serviços de parques de diversão; organização de reser-

vas de bilhetes para espectáculos e outros eventos de 

entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188277

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações médicas e veterinárias; 

preparações e artigos de higiene; preparações medi-

cinais para os cuidados da pele; preparações farma-

cêuticas; preparações farmacêuticas para cuidados 

de saúde; curativos, ligaduras e aplicadores médicos; 

materiais para pensos; ligaduras para feridas cutâneas; 

fitas adesivas para uso médico; palas oculares [oclusi-

vos] para uso médico; preparações para a limpeza da 

pele para uso medicinal; toalhetes impregnados com 

produtos medicinais para os cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/21  Nova Zelândia

N.º 1176656

[210]  N.º : N/188278

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

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

de cama, mesa e banho; cortinas em matérias têxteis 

ou plásticas; tecido; tecidos para revestimento; têxteis 

de nanofibra; têxteis de nanofibras electrofiadas; têx-

teis feitos de nanofibras; produtos têxteis em rolo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/21  Nova Zelândia

N.º 1176656

[210]  N.º : N/188281

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188282

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188283

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188284

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188285

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188286

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188287

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188288

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188289

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188290

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188291

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188292

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188293

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188294

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188295

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[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/188296

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[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/188297

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188298

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3 B 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188299

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3 B 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188300

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

  Endereço : 89 1 10 1003

 Room 1003, 10/F, Tower O ne, L ippo C ent re, 89 

Queensway, Admiralty, 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/188301

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

  Endereço : 89 1 10 1003

 Room 1003, 10/F, Tower O ne, L ippo C ent re, 89 

Queensway, Admiralty, 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/188302

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

  Endereço : 89 1 10 1003

 Room 1003, 10/F, Tower One, L ippo C ent re, 89 

Queensway, Admiralty, 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/188303

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

  Endereço : 89 1 10 1003

 Room 1003, 10/F, Tower One, L ippo C ent re, 89 

Queensway, Admiralty, 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/188304

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

  Endereço : 89 1 10 1003

 Room 1003, 10/F, Tower One, L ippo C ent re, 89 

Queensway, Admiralty, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188305

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

  Endereço : 89 1 10 1003

 Room 1003, 10/F, Tower O ne, L ippo C ent re, 89 

Queensway, Admiralty, 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/188309

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

86 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188310

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

86 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188311

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[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 : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações não medi-

cinais para cuidados da pele; preparações não medi-

cinais para o corpo, rosto, cabelo, unhas e pele; óleos 

cosméticos para o corpo, rosto, cabelo, unhas e pele; 

preparações anti-transpirantes; produtos de fragrância 

para uso pessoal, nomeadamente, perfumes, perfumes 

(eau de parfum), desodorizantes, loções e cremes per-

fumados para o corpo e para o cabelo; cremes nome-

adamente máscaras faciais e corporais; preparações 

de maquilhagem; incenso; preparações de fragrâncias 

para perfumar o ar; preparações de fragrâncias de ar 
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para uso interior; ambientadores perfumados em for-

ma de bastões; óleos essenciais e essências.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/21  Reino Unido

N.º UK00003671532

[210]  N.º : N/188312

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[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 : 4

[511]  Produtos : Ceras (bugias) sob a forma de velas de 

cera; velas; velas com fragrância para aromaterapia; 

velas para absorver o fumo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/21  Reino Unido

N.º UK00003671532

[210]  N.º : N/188313

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[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 : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia em particular 

brincos, colares, anéis, pulseiras, pingentes, botões de 

punho, clipes para gravatas, alfinetes de gravatas, al-

finetes, correntes, bijuteria, strass (bijuteria), broches 

e alfinetes de lapela (joalharia), botões de punho e 

pulseiras de punho, pedras preciosas e semi-preciosas, 

clipes de metais preciosos; porta-chaves e correntes 

para chaves e respectivos pingentes, particularmente 

em porta-chaves decorativas, porta-chaves (com ob-

jecto decorativo), correntes para chaves (joalharia) 

(berloques e porta-chaves); estátuas e figurinhas, feitas 

ou revestidas de metais ou pedras preciosas ou semi-

-preciosas, ou imitações das mesmas; instrumentos de 

tempo (horológicos) em particular instrumentos ho-

rológicos, relógios de pulsos; relógios de parede e de 

mesa; instrumentos cronométricos; caixas para jóias e 

caixas para relógios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/21  Reino Unido

N.º UK00003671532

[210]  N.º : N/188315

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[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 : 20

[511]  Produtos : Móveis, espelhos, molduras; camas; 

acessórios de cama, excepto roupa de cama; almofadas 

(travesseiros), travesseiros para assentos; almofadas, 

almofadas de viagem, almofadas em espuma de me-

mória; varas, varões de suporte e acessórios para cor-

tinas; estores e persianas interiores (mobiliários).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/21  Reino Unido

N.º UK00003671532

[210]  N.º : N/188317

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[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 : 24

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

para uso doméstico nomeadamente roupa de banho, 

roupa de cama e roupa de mesa; cortinas em matérias 

têxteis, substitutos de matérias têxteis ou plástico; cor-

tinas em rede; cobertas para cama, mantas de cama; 

edredões, capas para edredões; fronhas de almofada; 

cobertores, mantas de cama; cobertores para uso ao 

ar livre; toalhas, toalhas de banho, toalhas de cozinha, 

lençóis de banho, panos da louça, toalhas de mão, toa-

lhas de rosto; guardanapos de pano e de matérias têx-
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teis; tecidos, tecidos impressos, tecidos para cortinado, 

tecidos para revestimento, tecidos para paredes; teci-

dos para decoração de interiores nomeadamente roupa 

de cama, roupa de mesa e roupa para uso doméstico, 

capas de almofadas e travesseiros em tecido, coberto-

res, edredões de toalhas e cobertas para cama.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/21  Reino Unido

N.º UK00003671532

[210]  N.º : N/188318

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[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 : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestu-

ário em particular camisolões de lã, artigos de malha, 

camisolas de treino, t-shirts, calções, casacos curtos, 

blazers, casacos, blusas, camisas, pulôveres, vestidos, 

saias, calças para senhora, calças para homens, calças 

de ganga, macacões, macacões para crianças, enxovais 

(vestuário); enxovais (vestuário); vestuário imperme-

ável; casacos para a chuva (impermeáveis); camisas 

(pólos), calças de fato de treino, calças curtas (shorts), 

vestuário para exercício; roupa de praia, camisolas de 

lã, roupa de cerimónia, coletes, fatos, lenços de pesco-

ço e cabeça, xailes, fatos de banho, vestuário de praia, 

vestuário para criança; roupa de usar por casa, roupa 

de noite, pijamas, máscaras para dormir, vestuário de 

lazer, vestuário de desporto, roupa interior (lingerie) 

para senhoras, camisolas, corpetes, roupa de baixo, 

roupa interior, ligas, cintos de ligas, suspensórios de 

cintos, suspensórios, roupões de banho; gravatas, gra-

vatas de pescoço, laços de gravata, gravatas largas, 

lenços de bolso, cintos (vestuário), suspensórios, luvas, 

meias de vidro, meias de senhora, meias-calças, peú-

gas, vestuário para exercício; calçado em particular sa-

patos, alpercatas, botas, botas de tornozelo, sandálias, 

sapatos de desporto, sapatos de lazer, sapatos de lona, 

chinelos, sapatos de pala, sapatos de vela; chapelaria 

em particular chapéus, bonés, chapéus de cerimónia, 

bonés em malha, boinas, boné plano, turbantes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/21  Reino Unido

N.º UK00003671532

[210]  N.º : N/188319

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho incluindo 

serviços de vendas a retalho online relacionados com 

a venda de vestuário, calçado, chapelaria, acessórios 

de vestuário, acessórios de moda, velas, cosméticos, 

maquilhagem e fragrâncias, preparações de fragrân-

cias para perfumar o ar, artigos ópticos, deques de 

gravação sendo gira-discos, peças para gira-discos, 

tapetes e estojos para gira-discos, artigos de joalharia, 

relógios, artigos de papelaria, malas, sacos, carteiras, 

bolsas, bolsas de cabedal, carteiras de cabedal, malas 

de couro, bolsas e estojos de cabedal para viagem, 

pastas de cabedal, cintos de cabedal, bases para copos 

de cabedal, estojos de cabedal, caixas de cabedal, pul-

seiras de relógio de cabedal, porta-chaves em couro 

e porta-chaves (com objecto decorativo), estojos de 

cabedal para telefones inteligentes (smartphones) e 

computadores de mesa, revestimentos de móveis de 

cabedal, estojos de cabedal para cosméticos (vendi-

dos vazios), têxteis, capas têxteis, capas têxteis para 

edredões, guardanapos têxteis, lenços têxteis, toalhas 

de mesa têxteis, revestimentos de parede em têxteis, 

tapetes têxteis, artigos têxteis domésticos, sacos de 

compras em têxteis, revestimentos de móveis em têx-

teis, mobiliários e artigos para a casa, nomeadamente, 

artigos decorativos e ornamentos para uso doméstico, 

artigos de decoração e utensílios domésticos, brinque-

dos e jogos, tacos para desporto; agrupamento, para 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

nomeadamente, velas, deques de gravação sendo gira-

-discos, peças para gira-discos, tapetes e estojos para 

gira-discos, preparações de fragrâncias, preparações 

de fragrâncias do ar, roupas, calçados, chapelaria, 

acessórios de moda, cosméticos e produtos de maqui-

lhagem, produtos de toalhete não medicinais, óculos, 

jóias, relógios e instrumentos de relojoaria, artigos de 

couro, bolsas, estojos, têxteis e artigos têxteis, móveis 

e artigos decorativos e ornamentos para uso domés-
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tico, artigos de decoração e utensílios, brinquedos 

e jogos permitindo aos consumidores ver e adquirir 

comodamente esses produtos numa loja retalhista de 

vestuário e acessórios de moda ou num sítio da Inter-

net especializado na comercialização de vestuário e 

acessórios de moda; administração e gestão de progra-

mas de incentivos e fidelização de clientes; serviços de 

esquemas de fidelidade do consumidor.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/21  Reino Unido

N.º UK00003671532

[210]  N.º : N/188320

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[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 : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais relacionados 

com moda; serviços educacionais relacionados com a 

sustentabilidade na fabricação e consumo de produtos 

de moda; serviços educacionais relacionados com o 

fabrico de produtos éticos e sustentáveis e tendências 

de consumo e consumo relacionados com os mes-

mos; organização de seminários, conferências, feiras 

e espectáculos e eventos ao vivo com fins educativos 

e de entretenimento; fornecimento e publicação de 

informações educacionais relacionadas com a susten-

tabilidade no fabrico e consumo de produtos de moda; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria re-

lacionados com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/21  Reino Unido

N.º UK00003671532

[210]  N.º : N/188326

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188327

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188328

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 



16662    46   2021  11  17 

[210]  N.º : N/188329

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188330

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188331

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188332

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188333

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188334

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188335

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188336

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188337

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188338

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 C H I N E SE PH A R M AC EU T ICA L S (H K) CO., 

LIMITED

  Endereço : 60

3 7 Q

 Rm Q, 7/F, Camel Paint Building, Block III, 60 Hoi 

Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188339

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 C H I N E SE PH A R M AC EU T ICA L S (H K) CO., 

LIMITED

  Endereço : 60

3 7 Q

 Rm Q, 7/F, Camel Paint Building, Block III, 60 Hoi 

Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188340

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 CHEN SHAOJUN

  Endereço : 

A 13 AA

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188341

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 CHEN SHAOJUN

  Endereço : 

A 13 AA

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188342

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 CHEN SHAOJUN

  Endereço : 

A 13 AA

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188343

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

 CHEN SHAOJUN

  Endereço : 

A 13 AA

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188362

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1084 D 2101A 2101B

2102F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188363

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1084 D 2101A 2101B

2102F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188365

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1084 D 2101A 2101B

2102F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188369

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188370

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188371

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188372

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188373

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188374

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188375

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

1 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188376

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188378

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188379

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188380

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188381

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188382

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Kuok Ka Keong

  Endereço : 9 K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188389

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette; sa-

bões e detergentes; sabões de creme para o corpo; sa-

bões; produtos para a limpeza do rosto; essências para 

branqueamento da pele; óleos para bebés; leites hi-

dratantes; cremes hidratantes; bases cremosas; cremes 

para branquear a pele; loções para a pele; cremes para 

branqueamento da pele; produtos cosméticos para os 

cuidados da pele; cosméticos usados na pele; produtos 

não medicinais para os cuidados da pele; água-de-toi-

lette; cremes de limpeza; produtos para desmaquilhar; 

produtos para a lavagem da pele; champôs; produtos 

amaciadores do cabelo; óleos essenciais; pós de ma-

quilhagem; máscaras para a beleza do rosto; máscaras 

hidratantes para a pele; batons; óleos de banho; dentí-

fricos; essências de menta (óleo essencial); perfumaria; 

fragrâncias; incensos; cremes para as mãos; colutórios, 

não para uso médico; purificadores de hálito, não para 

uso médico; cremes para a limpeza do corpo; produtos 

de limpeza para a pele do corpo; cremes para limpar a 

pele; produtos para a limpeza da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188390

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário e 

humano; preparações antifebris; febrífugos; analgési-

cos antipiréticos; expectorantes para a tosse; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

inflamações; preparações farmacêuticas para o trata-

mento e prevenção de inflamações nasais; preparações 

farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinu-

sites; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para 

o tratamento e prevenção de constipações; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de doenças respiratórias; preparações far-

macêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e 

o tratamento de doenças infecciosas; substâncias, no-

meadamente, preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para 

fins medicinais; pão para diabéticos; fibras vegetais co-

mestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para 

uso medicinal; alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para humanos; preparações para a destrui-

ção de animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel 

oleado para uso medicinal; papel oleado para hóstias 

farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de 

medicamentos; esponjas para uso medicinal; gaze para 

pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

vendas ópticas para uso medicinal; ligaduras para as 

orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; 
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algodão hidrófilo; algodão absorvente (pensos); ges-

sos adesivos; cataplasmas medicinais; emplastros de 

refrigeração para uso medicinal; emplastros; ligadu-

ras para pensos; colódio; pensos líquidos; almofadas 

de amamentação; materiais odontológicos; materiais 

para obturações dentárias; cera dentária; fraldas de 

incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; 

lactose; lactose para preparar preparações farmacêuti-

cas e veterinárias; leite em pó para bebés; sémen para 

inseminação artificial; reagentes e meios de contraste 

de diagnóstico para uso medicinal; sabão desinfectan-

te; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; 

preparações para higienização das mãos; champôs 

medicinais; champôs medicinais para animais de es-

timação; alimentos medicinais para animais; sabão 

antibacteriano; sabão medicinal; preparações medi-

cinais de higiene pessoal; loções medicinais para os 

cabelos; loções e cremes medicinais para o corpo, pele, 

rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações 

e substâncias farmacêuticas para tratamento da pele 

contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; 

preparações e substâncias farmacêuticas; fraldas para 

bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimu-

lar o crescimento capilar; farinha láctea para bebés; 

óleos medicinais para bebés; pós medicinais para 

bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas 

vendidas vazias para produtos farmacêuticos; colírios; 

sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas 

para animais de estimação; suplementos nutricionais; 

suplementos dietéticos para animais; diástase para uso 

medicinal; produtos de higiene oral medicinais; su-

plementos medicinais para produtos alimentares para 

animais; sprays medicinais para a garganta; cremes 

medicinais para os cuidados da pele; doces para fins 

medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso 

medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188394

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Little Stardust Limited

  Endereço : 14-22

B 14 01

 Flat/Room 01, Block B, 14/F, Texaco Industrial Cen-

tre, 14-22 Wang Lung Street, Tsuen Wan, New Territo-

ries, 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/188398

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188399

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : Hong Kong Wine Divine Enter-

prise Limited

  Endereço : Ground Floor, No. 31 Haiphong Road, 

Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Líquidos alcoólicos; bebidas alcoóli-

cas (com excepção de cervejas); vinho de arroz; álcool 
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comestível; vinhos de fruta (alcoólicas); bebidas espiri-

tuosas; bebidas alcoólicas destiladas; cocktails; vinhos; 

licores (bebidas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188400

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : Hong Kong Wine Divine Enter-

prise Limited

  Endereço : Ground Floor, No. 31 Haiphong Road, 

Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Líquidos alcoólicos; bebidas alcoóli-

cas (com excepção de cervejas); vinho de arroz; álcool 

comestível; vinhos de fruta (alcoólicas); bebidas espiri-

tuosas; bebidas alcoólicas destiladas; cocktails; vinhos; 

licores (bebidas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188407

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188408

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188409

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188410

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188411

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 105

3-5-6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188412

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

89

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188413

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Beijing Wonz Technology Co., Ltd.

  Endereço : 25

12 1202

 Room 1202, 12/F, Zhuzong Dasha, No.25 Dongsa-

nhuan Middle Road, Chaoyang District, Beijing, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos de processamento de dados; 

auriculares; fios de resistência; resistências eléctricas; 

transformadores eléctricos; aparelhos de controlo re-

moto; chipes electrónicos; aparelhos semicondutores; 

ecrãs de vídeo; máscaras de protecção; detectores de 

fumo; aparelhos para recarga de baterias eléctricas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188414

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Beijing Wonz Technology Co., Ltd.

  Endereço : 25

12 1202

 Room 1202, 12/F, Zhuzong Dasha, No.25 Dongsa-

nhuan Middle Road, Chaoyang District, Beijing, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Utensílios de cozinha eléctricos; apa-

relhos para grelhar; aparelhos e instalações sanitários; 

aparelhos e instalações de secagem; torrefadores de 

tabaco; aparelhos portáteis secadores de ar; aparelhos 

de ar condicionado; aparelhos de desinfecção para fins 

médicos; aparelhos eléctricos de aquecimento; escalfe-

tas de bolso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188415

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Beijing Wonz Technology Co., Ltd.

  Endereço : 25

12 1202

 Room 1202, 12/F, Zhuzong Dasha, No.25 Dongsa-

nhuan Middle Road, Chaoyang District, Beijing, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34
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[511]  Produtos : Cigarros eletrónicos; caixas para ci-

garros eletrónicos; cigarros; pontas de boquilhas em 

âmbar amarelo para charutos e cigarros; máquinas de 

bolso para enrolar cigarros; cinzeiros; caixas de fós-

foros; isqueiros para fumadores; filtros para cigarros; 

aromas, não sendo óleos essenciais, para tabaco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188416

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : POLA CHEMICAL INDUS-

TRIES, INC.

  Endereço : 1234 Aino, Fukuroi-Shi, Shizuoka-

-Ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188417

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : POLA CHEMICAL INDUS-

TRIES, INC.

  Endereço : 1234 Aino, Fukuroi-Shi, Shizuoka-

-Ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188418

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : Ferrari S.p.A.

  Endereço : Via Emília Est, 1163, Modena, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros; carros de corrida; 

carros desportivos; peças estruturais para automó-

veis, carros de corrida, carros desportivos, veículos 

terrestres, aéreos e náuticos; peças sobressalentes e 

acessórios para automóveis, carros de corrida, carros 

desportivos, veículos terrestres, aéreos e náuticos; 

veículos eléctricos; motociclos eléctricos; veículos hí-

bridos; motores, eléctricos, para veículos terrestres; 

motores para veículos terrestres; assentos de veículos; 

capas para assentos de veículos; coberturas para veí-

culos [com formato]; capas para volantes de veículos; 

capas para compartimentos de bagagem [partes de 

veículos]; estofos para veículos; persianas ou estores 

adaptados para automóveis; apoios de cabeça para as-

sentos de veículos; apoios de braços para assentos de 

veículos; suportes para transporte de esquis para car-

ros; isqueiros de charuto para automóveis; remendos 

de borracha adesiva para reparação de câmaras-de-

-ar; equipamentos para reparação de câmaras-de-ar; 

suportes de bagagens ou porta-bagagens para veículos; 

indicadores e sinalizadores de direcção para veículos; 

almofadas para assentos de veículos; pneus pneumá-

ticos; revestimentos para pneus pneumáticos [pneus]; 

reboques [veículos]; trenós de pé; cintos de segurança 

para assentos de veículos; correias ou arnês de segu-

rança para assentos de veículos; sacos ou almofadas 

de ar ( airbags ) [dispositivos de segurança para 

automóveis]; dispositivos antiderrapantes para pneus 

de veículos; assentos de segurança para crianças, para 

veículos; dispositivos contra roubo para veículos; car-

rinhos de bebé; capas para carrinhos de bebé; berços 

ou alcofas de transporte [partes ou peças de carrinhos 

de bebé]; carrinhos articulados de bebé ou criança; ca-

pas ou protectores para carrinhos articulados de bebé 

ou criança; bolsas, sacos, malas adaptadas para carri-

nhos de bebé ou criança e para carrinhos articulados 

de bebé ou criança; sacos térmicos ou alcofas térmicas 

adequadas/adaptadas a carrinhos de bebé ou criança 

e para carrinhos articulados de bebé ou criança; pára-

-quedas; carrinhos de mão de duas rodas para trans-

portar bagagem ou sacos; ascensores de montanha ou 

telesquis; carros de golfe ( golf buggies ); trotinetas 

de empurrar ( push scooters ) [veículos]; carrinhos 

e carroças de tracção humana; meios de transporte de 
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mobilidade; veículos; aparelhos de locomoção por ter-

ra, ar ou água.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/13  Itália

N.º 302021000066830

[210]  N.º : N/188419

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : Ferrari S.p.A.

  Endereço : Via Emília Est, 1163, Modena, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros; carros de corrida; 

carros desportivos; peças estruturais para automó-

veis, carros de corrida, carros desportivos, veículos 

terrestres, aéreos e náuticos; peças sobressalentes e 

acessórios para automóveis, carros de corrida, carros 

desportivos, veículos terrestres, aéreos e náuticos; 

veículos eléctricos; motociclos eléctricos; veículos hí-

bridos; motores, eléctricos, para veículos terrestres; 

motores para veículos terrestres; assentos de veículos; 

capas para assentos de veículos; coberturas para veí-

culos [com formato]; capas para volantes de veículos; 

capas para compartimentos de bagagem [partes de 

veículos]; estofos para veículos; persianas ou estores 

adaptados para automóveis; apoios de cabeça para as-

sentos de veículos; apoios de braços para assentos de 

veículos; suportes para transporte de esquis para car-

ros; isqueiros de charuto para automóveis; remendos 

de borracha adesiva para reparação de câmaras-de-

-ar; equipamentos para reparação de câmaras-de-ar; 

suportes de bagagens ou porta-bagagens para veículos; 

indicadores e sinalizadores de direcção para veículos; 

almofadas para assentos de veículos; pneus pneumá-

ticos; revestimentos para pneus pneumáticos [pneus]; 

reboques [veículos]; trenós de pé; cintos de segurança 

para assentos de veículos; correias ou arnês de segu-

rança para assentos de veículos; sacos ou almofadas 

de ar ( airbags ) [dispositivos de segurança para 

automóveis]; dispositivos antiderrapantes para pneus 

de veículos; assentos de segurança para crianças, para 

veículos; dispositivos contra roubo para veículos; car-

rinhos de bebé; capas para carrinhos de bebé; berços 

ou alcofas de transporte [partes ou peças de carrinhos 

de bebé]; carrinhos articulados de bebé ou criança; ca-

pas ou protectores para carrinhos articulados de bebé 

ou criança; bolsas, sacos, malas adaptadas para carri-

nhos de bebé ou criança e para carrinhos articulados 

de bebé ou criança; sacos térmicos ou alcofas térmicas 

adequadas/adaptadas a carrinhos de bebé ou criança 

e para carrinhos articulados de bebé ou criança; pára-

-quedas; carrinhos de mão de duas rodas para trans-

portar bagagem ou sacos; ascensores de montanha ou 

telesquis; carros de golfe ( golf buggies ); trotinetas 

de empurrar ( push scooters ) [veículos]; carrinhos 

e carroças de tracção humana; meios de transporte de 

mobilidade; veículos; aparelhos de locomoção por ter-

ra, ar ou água.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/13  Itália

N.º 302021000066824

[210]  N.º : N/188420

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188421

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188422

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188423

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188424

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188425

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188426

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188427

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188428

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/188429

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188430

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 



16676    46   2021  11  17 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188431

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188432

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188433

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188434

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 



N.º 46 — 17-11-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16677

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188435

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188436

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188437

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188438

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188439

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/188440

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188441

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188442

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188443

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188444

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188445

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188446

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 CHEONG IOK IENG

  Endereço : 21 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188447

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5-49 9 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188449

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : General Mills, Inc.

  Endereço : Number One General Mills Boule-

vard, Minneapolis, Minnesota 55426, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Alimentos de “snack” à base de frutos 

desidratados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188450

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : General Mills, Inc.

  Endereço : Number One General Mills Boule-

vard, Minneapolis, Minnesota 55426, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Confeitaria, nomeadamente, alimentos 

de “snack”.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188451

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

 KUAN SIN I

  Endereço : 9 R

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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,

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188452

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, sem ser para uso medicinal; preparações para 

os cuidados da pele, dos olhos e das unhas; cosméticos 

e preparações para os cuidados da pele; cosméticos e 

preparações cosméticas; preparações de colágeno para 

fins cosméticos; adesivos contendo preparações não 

medicinais para os cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188453

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188454

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/188455

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188456

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188457

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188458

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188459

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13-19

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/188460

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188461

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188462

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188463

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188464

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188465

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188466

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188467

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188468

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188469

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188470

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188471

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188472

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188473

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188474

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188475

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188476

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188477

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188478

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188479

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188480

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188481

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 528400

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188498

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188499

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188500

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188501

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188515

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

 SUN WEIXIONG

  Endereço : 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188516

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros, serviços financei-

ros, assuntos monetários, serviços imobiliários, gestão 

financeira, gestão de ações e fundos financeiros, ser-

viços de investimento financeiro, serviços de investi-

mento de capital, serviços de investimento em fundos 

de capital privado, serviços de investimentos em infra-

estruturas, serviços relacionados com seguros de vida, 

serviços de pensões, serviços de administração de fun-

dos de pensões, serviços de conta-correntes, serviços 

de verificação de cheques, serviços de compensação 

de cheques, serviços de emissão de cheques, serviços 

de hipoteca, serviços bancários, serviços fiduciários, 

serviços de nomeações financeiras, serviços bancários 

para aceitação de depósitos, serviços de corretores 

(brokers) e agentes de obrigações (bonds) e outros tí-

tulos (securities), serviços de transferência de fundos, 

serviços de assessoria e consultadoria financeiras, ser-

viços de análise e pesquisa financeira, serviços de pre-

visões financeiras, serviços de planeamento financeiro 

e serviços de financiamento para garantia de fundos, 

serviços de gestão e consultoria de investimentos, ser-

viços de gestão de imóveis e de propriedades, serviços 

de gestão de imóveis, serviços financeiros conectados 

a imóveis, serviços de estimativas imobiliárias (avalia-

ções), serviços de aluguer de bens imobiliários sendo 

residenciais (edifícios), (instalações) para vendas re-

talhistas, edifícios comerciais e edifícios industriais 

e escritórios, serviços de consultoria sobre seguros 

relativos a bens imóveis; serviços de aconselhamento, 

informação e consultoria relacionada com todos os 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188517

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros, serviços financei-

ros, assuntos monetários, serviços imobiliários, gestão 

financeira, gestão de ações e fundos financeiros, ser-

viços de investimento financeiro, serviços de investi-

mento de capital, serviços de investimento em fundos 

de capital privado, serviços de investimentos em infra-

estruturas, serviços relacionados com seguros de vida, 

serviços de pensões, serviços de administração de fun-

dos de pensões, serviços de conta-correntes, serviços 

de verificação de cheques, serviços de compensação 

de cheques, serviços de emissão de cheques, serviços 

de hipoteca, serviços bancários, serviços fiduciários, 

serviços de nomeações financeiras, serviços bancários 

para aceitação de depósitos, serviços de corretores 

(brokers) e agentes de obrigações (bonds) e outros tí-

tulos (securities), serviços de transferência de fundos, 

serviços de assessoria e consultadoria financeiras, ser-

viços de análise e pesquisa financeira, serviços de pre-

visões financeiras, serviços de planeamento financeiro 

e serviços de financiamento para garantia de fundos, 

serviços de gestão e consultoria de investimentos, ser-

viços de gestão de imóveis e de propriedades, serviços 

de gestão de imóveis, serviços financeiros conectados 

a imóveis, serviços de estimativas imobiliárias (avalia-

ções), serviços de aluguer de bens imobiliários sendo 

residenciais (edifícios), (instalações) para vendas re-
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talhistas, edifícios comerciais e edifícios industriais 

e escritórios, serviços de consultoria sobre seguros 

relativos a bens imóveis; serviços de aconselhamento, 

informação e consultoria relacionada com todos os 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188518

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188519

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188520

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188521

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188522

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

 CHEANG LOI HONG

  Endereço : 126 18 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188523

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188524

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188525

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188526

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188527

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188528

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188529

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Philip Morris Products S.A.

  Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), kretek  (tabaco); snus  (tabaco); suce-

dâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros para fumadores, cachimbos, aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros, isqueiros para fumado-

res, fósforos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/12  Andorra

N.º 35869

[210]  N.º : N/188530

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SANOFI

  Endereço : 54, rue La Boétie, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêutico.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/20  França

N.º 4757477

[210]  N.º : N/188531

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SANOFI

  Endereço : 54, rue La Boétie, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêutico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/13  França

N.º 4757544

[210]  N.º : N/188532

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de relógios de parede e mesa 

e relojoaria, nomedamente relógios, relógios de pul-

so, componentes para artigos de relógios de parede e 

mesa e relojoaria e acessórios para artigos de relógios 

de parede e mesa e relojoaria não incluídos noutras 

classes, relógios de parede e mesa e outros instrumen-

tos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relógios 

de parede e mesa e relojoaria), braceletes para reló-

gios, pulseiras para relógios, ponteiros de relógios (re-

lógios de parede e mesa e relojoaria), caixas e estojos 

para oferta de relógios de parede e mesa e relojoaria e 

artigos de joalharia, mecanismos e peças para relógios 

para os mesmos; artigos de joalharia; pedras preciosas 

e pedras semipreciosas; metais preciosos e suas ligas; 

alfinetes (artigos de joalharia).

[540]  Marca : 
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[300]  P r ior idade : 2021/05/25  Su íç a

N.º 08316/2021

[210]  N.º : N/188557

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188558

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Cordier

  Endereço : 1 rue de La Seiglière 33800 Bordeaux

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188559

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

 APPOTRONICS CORPORATION LIMITED

  Endereço : 

63 20-22

 20F-22F, High-Tech Zone Union Tower, No.63, Xuefu 

Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Pro-

vince, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188560

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188561

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188562

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188563

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

 Viela Bio, Inc.

  Endereço : 1

2 1

 One Medimmune Way, First Floor, Area Two, Gai-

thersburg, Maryland 20878 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188564

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

 Viela Bio, Inc.

  Endereço : 1

2 1

 One Medimmune Way, First Floor, Area Two, Gai-

thersburg, Maryland 20878 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188565

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

 Viela Bio, Inc.

  Endereço : 1

2 1

 One Medimmune Way, First Floor, Area Two, Gai-

thersburg, Maryland 20878 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188566

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

 Viela Bio, Inc.

  Endereço : 1

2 1

 One Medimmune Way, First Floor, Area Two, Gai-

thersburg, Maryland 20878 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188573

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Smithers-Oasis Company

  Endereço : 295 South Water Street, Suite 201, 

Kent, Ohio 44240, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Meios de cultura para plantas; substân-

cias (químicas) para a conservação de flores de corte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188574

[220]  Data de pedido : 2021/09/29
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[730]  Requerente : Smithers-Oasis Company

  Endereço : 295 South Water Street, Suite 201, 

Kent, Ohio 44240, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Substitutos de espuma para uso como 

suporte para arranjos florais sendo materiais compos-

tos à base de fibras naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188575

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Smithers-Oasis Company

  Endereço : 295 South Water Street, Suite 201, 

Kent, Ohio 44240, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Meios de cultura para plantas; substân-

cias (químicas) para a conservação de flores de corte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188576

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Smithers-Oasis Company

  Endereço : 295 South Water Street, Suite 201, 

Kent, Ohio 44240, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Substitutos de espuma para uso como 

suporte para arranjos florais sendo materiais compos-

tos à base de fibras naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188577

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Smithers-Oasis Company

  Endereço : 295 South Water Street, Suite 201, 

Kent, Ohio 44240, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : Tintas para venda em recipientes (pul-

verizadores) de aerossóis, produzidas numa variedade 

de cores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188578

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188579

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188580

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

860 10 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188585

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros, serviços financei-

ros, assuntos monetários, serviços imobiliários, gestão 

financeira, gestão de ações e fundos financeiros, ser-

viços de investimento financeiro, serviços de investi-

mento de capital, serviços de investimento em fundos 

de capital privado, serviços de investimentos em infra-

estruturas, serviços relacionados com seguros de vida, 

serviços de pensões, serviços de administração de fun-

dos de pensões, serviços de conta-correntes, serviços 

de verificação de cheques, serviços de compensação 

de cheques, serviços de emissão de cheques, serviços 

de hipoteca, serviços bancários, serviços fiduciários, 

serviços de nomeações financeiras, serviços bancários 

para aceitação de depósitos, serviços de corretores 

(brokers) e agentes de obrigações (bonds) e outros tí-

tulos (securities), serviços de transferência de fundos, 

serviços de assessoria e consultadoria financeiras, ser-

viços de análise e pesquisa financeira, serviços de pre-

visões financeiras, serviços de planeamento financeiro 

e serviços de financiamento para garantia de fundos, 

serviços de gestão e consultoria de investimentos, ser-

viços de gestão de imóveis e de propriedades, serviços 

de gestão de imóveis, serviços financeiros conectados 

a imóveis, serviços de estimativas imobiliárias (avalia-

ções), serviços de aluguer de bens imobiliários sendo 

residenciais (edifícios), (instalações) para vendas re-

talhistas, edifícios comerciais e edifícios industriais 

e escritórios, serviços de consultoria sobre seguros 

relativos a bens imóveis; serviços de aconselhamento, 

informação e consultoria relacionada com todos os 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188586

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador; software 

informático e hardware de computador; software de 

aplicação para computadores para telefones móveis e 

computadores manuais; plataformas de software infor-

mático; programas de computador relacionados com 

assunto financeiros; software informático e programas 

para uso na industrias bancárias e serviços financei-

ros; software informático e programas de computador 

para uso na provisão de acesso a utilizadores múltiplos 

a uma rede informática global; software informático 

e hardware de computador para gestão de base de 

dados; software informático de seleção de créditos; 

software informático para pesquisa e recuperação 

de informações através de uma rede de computado-

res; software informático relacionado com previsões 

f inanceiras e investimentos f inanceiros; software 

informático para gestão financeira; software informá-

tico para edição; software informático descarregável 

para monitorização e análise à distância; publicações 

electrónicas, descarregáveis; publicações eletrónicas 

descarregáveis sob a forma de revistas; equipamento 

para processamento de dados; telemóveis, computado-

res tabletes e computadores; aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de sons ou imagens; supor-

tes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs 

e outros meios de registo digital; cartões de crédito co-

dificados magneticamente; cartões de memória e cha-

ves de memória (pen drives); suportes eletrónicos de 

armazenamento; cartões codificados; cartões encripta-

dos; cartões de circuitos integrados [smart cards].
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188587

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; material impresso; 

materiais para encadernação; fotografias impressas; 

artigos de papelaria e artigos para escritório, excepto 

mobiliário; material promocional impresso; jornais; 

revistas; periódicos; publicações promocionais; livros; 

envelopes; instrumentos de escrita; materiais para 

escrita; canetas; lápis; publicações impressas relacio-

nadas com seguros, serviços financeiros, serviços imo-

biliários, gestão financeira, ações e fundos financeiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188588

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; serviços de 

consultoria empresarial; serviços de propaganda; ser-

viços de contabilidade; gestão comercial; serviços de 

leilão relacionados com imobiliário; manutenção de 

registos [para terceiros]; manutenção, manutenção e 

actualização de registos dos accionistas; gestão co-

mercial (para terceiros); serviços de secretariado de 

escritório para empresas; serviços de processamento 

e verificação de dados; serviços de armazenamento 

e recuperação de dados; serviços de actualização de 

informação numa base de dados informática; serviços 

de consultoria e administração de gestão de pessoal; 

serviços de consultoria e administração de sistemas de 

salários; a prestação de serviços de administração para 

terceiros relacionados com esquemas de seguros de 

vida, esquemas de seguros médicos, esquemas de se-

guros de despesas médicas importantes, esquemas de 

cobertura de seguro para despesas não médicas incor-

ridas durante o tempo no hospital, esquemas de seguro 

de tratamento e despesas dentárias, esquemas de segu-

ro de tratamento e despesas oftalmológicas, esquemas 

de seguro de desemprego e esquemas de seguro de 

protecção de invalidez; a provisão de serviços admi-

nistrativos para terceiros relacionados com despesas 

médicas fiduciárias e outros esquemas não segurados 

para a prestação de benefícios de despesas médicas; 

promoção de vendas (para terceiros); agências de im-

portação e exportação; serviços de fornecimento para 

terceiros [compra de produtos e serviços para outras 

empresas]; serviços de agências de emprego; serviços 

de sublocação para empresas; serviços de sistemati-

zação da informação em bases de dados informáticas; 

serviços de aluguer de máquinas de venda automática; 

serviços de pesquisa de patrocínios; administração de 

empresas; funções de escritório; serviços de gestão em-

presarial relacionados com serviços de caridade, servi-

ços educativos, serviços de assistência social, bolsas de 

estudo académicas e serviços comunitários; serviços 

de consultoria em gestão e organização de empresas; 

serviços de assistência na gestão de empresas; serviços 

de consultoria em gestão de empresas; pesquisas co-

merciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188589

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros, serviços financei-

ros, assuntos monetários, serviços imobiliários, gestão 

financeira, gestão de ações e fundos financeiros, ser-

viços de investimento financeiro, serviços de investi-

mento de capital, serviços de investimento em fundos 
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de capital privado, serviços de investimentos em infra-

estruturas, serviços relacionados com seguros de vida, 

serviços de pensões, serviços de administração de fun-

dos de pensões, serviços de conta-correntes, serviços 

de verificação de cheques, serviços de compensação 

de cheques, serviços de emissão de cheques, serviços 

de hipoteca, serviços bancários, serviços fiduciários, 

serviços de nomeações financeiras, serviços bancários 

para aceitação de depósitos, serviços de corretores 

(brokers) e agentes de obrigações (bonds) e outros tí-

tulos (securities), serviços de transferência de fundos, 

serviços de assessoria e consultadoria financeiras, ser-

viços de análise e pesquisa financeira, serviços de pre-

visões financeiras, serviços de planeamento financeiro 

e serviços de financiamento para garantia de fundos, 

serviços de gestão e consultoria de investimentos, ser-

viços de gestão de imóveis e de propriedades, serviços 

de gestão de imóveis, serviços financeiros conectados 

a imóveis, serviços de estimativas imobiliárias (avalia-

ções), serviços de aluguer de bens imobiliários sendo 

residenciais (edifícios), (instalações) para vendas re-

talhistas, edifícios comerciais e edifícios industriais 

e escritórios, serviços de consultoria sobre seguros 

relativos a bens imóveis; serviços de aconselhamento, 

informação e consultoria relacionada com todos os 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188590

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador; software 

informático e hardware de computador; software de 

aplicação para computadores para telefones móveis e 

computadores manuais; plataformas de software infor-

mático; programas de computador relacionados com 

assunto financeiros; software informático e programas 

para uso na industrias bancárias e serviços financei-

ros; software informático e programas de computador 

para uso na provisão de acesso a utilizadores múltiplos 

a uma rede informática global; software informático 

e hardware de computador para gestão de base de 

dados; software informático de seleção de créditos; 

software informático para pesquisa e recuperação 

de informações através de uma rede de computado-

res; software informático relacionado com previsões 

f inanceiras e investimentos f inanceiros; software 

informático para gestão financeira; software informá-

tico para edição; software informático descarregável 

para monitorização e análise à distância; publicações 

electrónicas, descarregáveis; publicações eletrónicas 

descarregáveis sob a forma de revistas; equipamento 

para processamento de dados; telemóveis, computado-

res tabletes e computadores; aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de sons ou imagens; supor-

tes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs 

e outros meios de registo digital; cartões de crédito co-

dificados magneticamente; cartões de memória e cha-

ves de memória (pen drives); suportes eletrónicos de 

armazenamento; cartões codificados; cartões encripta-

dos; cartões de circuitos integrados [smart cards].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188591

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; material impresso; 

materiais para encadernação; fotografias impressas; 

artigos de papelaria e artigos para escritório, excepto 

mobiliário; material promocional impresso; jornais; 

revistas; periódicos; publicações promocionais; livros; 

envelopes; instrumentos de escrita; materiais para 

escrita; canetas; lápis; publicações impressas relacio-

nadas com seguros, serviços financeiros, serviços imo-

biliários, gestão financeira, ações e fundos financeiros.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188592

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; serviços de 

consultoria empresarial; serviços de propaganda; ser-

viços de contabilidade; gestão comercial; serviços de 

leilão relacionados com imobiliário; manutenção de 

registos [para terceiros]; manutenção, manutenção e 

actualização de registos dos accionistas; gestão co-

mercial (para terceiros); serviços de secretariado de 

escritório para empresas; serviços de processamento 

e verificação de dados; serviços de armazenamento 

e recuperação de dados; serviços de actualização de 

informação numa base de dados informática; serviços 

de consultoria e administração de gestão de pessoal; 

serviços de consultoria e administração de sistemas de 

salários; a prestação de serviços de administração para 

terceiros relacionados com esquemas de seguros de 

vida, esquemas de seguros médicos, esquemas de se-

guros de despesas médicas importantes, esquemas de 

cobertura de seguro para despesas não médicas incor-

ridas durante o tempo no hospital, esquemas de seguro 

de tratamento e despesas dentárias, esquemas de segu-

ro de tratamento e despesas oftalmológicas, esquemas 

de seguro de desemprego e esquemas de seguro de 

protecção de invalidez; a provisão de serviços admi-

nistrativos para terceiros relacionados com despesas 

médicas fiduciárias e outros esquemas não segurados 

para a prestação de benefícios de despesas médicas; 

promoção de vendas (para terceiros); agências de im-

portação e exportação; serviços de fornecimento para 

terceiros [compra de produtos e serviços para outras 

empresas]; serviços de agências de emprego; serviços 

de sublocação para empresas; serviços de sistemati-

zação da informação em bases de dados informáticas; 

serviços de aluguer de máquinas de venda automática; 

serviços de pesquisa de patrocínios; administração de 

empresas; funções de escritório; serviços de gestão em-

presarial relacionados com serviços de caridade, servi-

ços educativos, serviços de assistência social, bolsas de 

estudo académicas e serviços comunitários; serviços 

de consultoria em gestão e organização de empresas; 

serviços de assistência na gestão de empresas; serviços 

de consultoria em gestão de empresas; pesquisas co-

merciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188593

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros, serviços financei-

ros, assuntos monetários, serviços imobiliários, gestão 

financeira, gestão de ações e fundos financeiros, ser-

viços de investimento financeiro, serviços de investi-

mento de capital, serviços de investimento em fundos 

de capital privado, serviços de investimentos em infra-

estruturas, serviços relacionados com seguros de vida, 

serviços de pensões, serviços de administração de fun-

dos de pensões, serviços de conta-correntes, serviços 

de verificação de cheques, serviços de compensação 

de cheques, serviços de emissão de cheques, serviços 

de hipoteca, serviços bancários, serviços fiduciários, 

serviços de nomeações financeiras, serviços bancários 

para aceitação de depósitos, serviços de corretores 

(brokers) e agentes de obrigações (bonds) e outros tí-

tulos (securities), serviços de transferência de fundos, 

serviços de assessoria e consultadoria financeiras, ser-

viços de análise e pesquisa financeira, serviços de pre-

visões financeiras, serviços de planeamento financeiro 

e serviços de financiamento para garantia de fundos, 

serviços de gestão e consultoria de investimentos, ser-

viços de gestão de imóveis e de propriedades, serviços 

de gestão de imóveis, serviços financeiros conectados 

a imóveis, serviços de estimativas imobiliárias (avalia-

ções), serviços de aluguer de bens imobiliários sendo 

residenciais (edifícios), (instalações) para vendas re-

talhistas, edifícios comerciais e edifícios industriais 

e escritórios, serviços de consultoria sobre seguros 

relativos a bens imóveis; serviços de aconselhamento, 

informação e consultoria relacionada com todos os 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188594

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador; software 

informático e hardware de computador; software de 

aplicação para computadores para telefones móveis e 

computadores manuais; plataformas de software infor-

mático; programas de computador relacionados com 

assunto financeiros; software informático e programas 

para uso na industrias bancárias e serviços financei-

ros; software informático e programas de computador 

para uso na provisão de acesso a utilizadores múltiplos 

a uma rede informática global; software informático 

e hardware de computador para gestão de base de 

dados; software informático de seleção de créditos; 

software informático para pesquisa e recuperação 

de informações através de uma rede de computado-

res; software informático relacionado com previsões 

f inanceiras e investimentos f inanceiros; software 

informático para gestão financeira; software informá-

tico para edição; software informático descarregável 

para monitorização e análise à distância; publicações 

electrónicas, descarregáveis; publicações eletrónicas 

descarregáveis sob a forma de revistas; equipamento 

para processamento de dados; telemóveis, computado-

res tabletes e computadores; aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de sons ou imagens; supor-

tes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs 

e outros meios de registo digital; cartões de crédito co-

dificados magneticamente; cartões de memória e cha-

ves de memória (pen drives); suportes eletrónicos de 

armazenamento; cartões codificados; cartões encripta-

dos; cartões de circuitos integrados [smart cards].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188595

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; material impresso; 

materiais para encadernação; fotografias impressas; 

artigos de papelaria e artigos para escritório, excepto 

mobiliário; material promocional impresso; jornais; 

revistas; periódicos; publicações promocionais; livros; 

envelopes; instrumentos de escrita; materiais para 

escrita; canetas; lápis; publicações impressas relacio-

nadas com seguros, serviços financeiros, serviços imo-

biliários, gestão financeira, ações e fundos financeiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188596

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; serviços de 

consultoria empresarial; serviços de propaganda; ser-

viços de contabilidade; gestão comercial; serviços de 

leilão relacionados com imobiliário; manutenção de 

registos [para terceiros]; manutenção, manutenção e 

actualização de registos dos accionistas; gestão co-

mercial (para terceiros); serviços de secretariado de 

escritório para empresas; serviços de processamento 

e verificação de dados; serviços de armazenamento 

e recuperação de dados; serviços de actualização de 

informação numa base de dados informática; serviços 

de consultoria e administração de gestão de pessoal; 

serviços de consultoria e administração de sistemas de 

salários; a prestação de serviços de administração para 

terceiros relacionados com esquemas de seguros de 

vida, esquemas de seguros médicos, esquemas de se-

guros de despesas médicas importantes, esquemas de 

cobertura de seguro para despesas não médicas incor-

ridas durante o tempo no hospital, esquemas de seguro 

de tratamento e despesas dentárias, esquemas de segu-

ro de tratamento e despesas oftalmológicas, esquemas 

de seguro de desemprego e esquemas de seguro de 

protecção de invalidez; a provisão de serviços admi-

nistrativos para terceiros relacionados com despesas 

médicas fiduciárias e outros esquemas não segurados 

para a prestação de benefícios de despesas médicas; 

promoção de vendas (para terceiros); agências de im-



N.º 46 — 17-11-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16699

portação e exportação; serviços de fornecimento para 

terceiros [compra de produtos e serviços para outras 

empresas]; serviços de agências de emprego; serviços 

de sublocação para empresas; serviços de sistemati-

zação da informação em bases de dados informáticas; 

serviços de aluguer de máquinas de venda automática; 

serviços de pesquisa de patrocínios; administração de 

empresas; funções de escritório; serviços de gestão em-

presarial relacionados com serviços de caridade, servi-

ços educativos, serviços de assistência social, bolsas de 

estudo académicas e serviços comunitários; serviços 

de consultoria em gestão e organização de empresas; 

serviços de assistência na gestão de empresas; serviços 

de consultoria em gestão de empresas; pesquisas co-

merciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188597

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros, serviços financei-

ros, assuntos monetários, serviços imobiliários, gestão 

financeira, gestão de ações e fundos financeiros, ser-

viços de investimento financeiro, serviços de investi-

mento de capital, serviços de investimento em fundos 

de capital privado, serviços de investimentos em infra-

estruturas, serviços relacionados com seguros de vida, 

serviços de pensões, serviços de administração de fun-

dos de pensões, serviços de conta-correntes, serviços 

de verificação de cheques, serviços de compensação 

de cheques, serviços de emissão de cheques, serviços 

de hipoteca, serviços bancários, serviços fiduciários, 

serviços de nomeações financeiras, serviços bancários 

para aceitação de depósitos, serviços de corretores 

(brokers) e agentes de obrigações (bonds) e outros tí-

tulos (securities), serviços de transferência de fundos, 

serviços de assessoria e consultadoria financeiras, ser-

viços de análise e pesquisa financeira, serviços de pre-

visões financeiras, serviços de planeamento financeiro 

e serviços de financiamento para garantia de fundos, 

serviços de gestão e consultoria de investimentos, ser-

viços de gestão de imóveis e de propriedades, serviços 

de gestão de imóveis, serviços financeiros conectados 

a imóveis, serviços de estimativas imobiliárias (avalia-

ções), serviços de aluguer de bens imobiliários sendo 

residenciais (edifícios), (instalações) para vendas re-

talhistas, edifícios comerciais e edifícios industriais 

e escritórios, serviços de consultoria sobre seguros 

relativos a bens imóveis; serviços de aconselhamento, 

informação e consultoria relacionada com todos os 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188598

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador; software 

informático e hardware de computador; software de 

aplicação para computadores para telefones móveis e 

computadores manuais; plataformas de software infor-

mático; programas de computador relacionados com 

assunto financeiros; software informático e programas 

para uso na industrias bancárias e serviços financei-

ros; software informático e programas de computador 

para uso na provisão de acesso a utilizadores múltiplos 

a uma rede informática global; software informático 

e hardware de computador para gestão de base de 

dados; software informático de seleção de créditos; 

software informático para pesquisa e recuperação 

de informações através de uma rede de computado-

res; software informático relacionado com previsões 

f inanceiras e investimentos f inanceiros; software 

informático para gestão financeira; software informá-

tico para edição; software informático descarregável 

para monitorização e análise à distância; publicações 

electrónicas, descarregáveis; publicações eletrónicas 

descarregáveis sob a forma de revistas; equipamento 

para processamento de dados; telemóveis, computado-

res tabletes e computadores; aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de sons ou imagens; supor-

tes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs 

e outros meios de registo digital; cartões de crédito co-

dificados magneticamente; cartões de memória e cha-

ves de memória (pen drives); suportes eletrónicos de 
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armazenamento; cartões codificados; cartões encripta-

dos; cartões de circuitos integrados [smart cards].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188599

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; material impresso; 

materiais para encadernação; fotografias impressas; 

artigos de papelaria e artigos para escritório, excepto 

mobiliário; material promocional impresso; jornais; 

revistas; periódicos; publicações promocionais; livros; 

envelopes; instrumentos de escrita; materiais para 

escrita; canetas; lápis; publicações impressas relacio-

nadas com seguros, serviços financeiros, serviços imo-

biliários, gestão financeira, ações e fundos financeiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188600

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; serviços de 

consultoria empresarial; serviços de propaganda; ser-

viços de contabilidade; gestão comercial; serviços de 

leilão relacionados com imobiliário; manutenção de 

registos [para terceiros]; manutenção, manutenção e 

actualização de registos dos accionistas; gestão co-

mercial (para terceiros); serviços de secretariado de 

escritório para empresas; serviços de processamento 

e verificação de dados; serviços de armazenamento 

e recuperação de dados; serviços de actualização de 

informação numa base de dados informática; serviços 

de consultoria e administração de gestão de pessoal; 

serviços de consultoria e administração de sistemas de 

salários; a prestação de serviços de administração para 

terceiros relacionados com esquemas de seguros de 

vida, esquemas de seguros médicos, esquemas de se-

guros de despesas médicas importantes, esquemas de 

cobertura de seguro para despesas não médicas incor-

ridas durante o tempo no hospital, esquemas de seguro 

de tratamento e despesas dentárias, esquemas de segu-

ro de tratamento e despesas oftalmológicas, esquemas 

de seguro de desemprego e esquemas de seguro de 

protecção de invalidez; a provisão de serviços admi-

nistrativos para terceiros relacionados com despesas 

médicas fiduciárias e outros esquemas não segurados 

para a prestação de benefícios de despesas médicas; 

promoção de vendas (para terceiros); agências de im-

portação e exportação; serviços de fornecimento para 

terceiros [compra de produtos e serviços para outras 

empresas]; serviços de agências de emprego; serviços 

de sublocação para empresas; serviços de sistemati-

zação da informação em bases de dados informáticas; 

serviços de aluguer de máquinas de venda automática; 

serviços de pesquisa de patrocínios; administração de 

empresas; funções de escritório; serviços de gestão em-

presarial relacionados com serviços de caridade, servi-

ços educativos, serviços de assistência social, bolsas de 

estudo académicas e serviços comunitários; serviços 

de consultoria em gestão e organização de empresas; 

serviços de assistência na gestão de empresas; serviços 

de consultoria em gestão de empresas; pesquisas co-

merciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188601

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros, serviços financei-

ros, assuntos monetários, serviços imobiliários, gestão 

financeira, gestão de ações e fundos financeiros, ser-

viços de investimento financeiro, serviços de investi-

mento de capital, serviços de investimento em fundos 

de capital privado, serviços de investimentos em infra-
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estruturas, serviços relacionados com seguros de vida, 

serviços de pensões, serviços de administração de fun-

dos de pensões, serviços de conta-correntes, serviços 

de verificação de cheques, serviços de compensação 

de cheques, serviços de emissão de cheques, serviços 

de hipoteca, serviços bancários, serviços fiduciários, 

serviços de nomeações financeiras, serviços bancários 

para aceitação de depósitos, serviços de corretores 

(brokers) e agentes de obrigações (bonds) e outros tí-

tulos (securities), serviços de transferência de fundos, 

serviços de assessoria e consultadoria financeiras, ser-

viços de análise e pesquisa financeira, serviços de pre-

visões financeiras, serviços de planeamento financeiro 

e serviços de financiamento para garantia de fundos, 

serviços de gestão e consultoria de investimentos, ser-

viços de gestão de imóveis e de propriedades, serviços 

de gestão de imóveis, serviços financeiros conectados 

a imóveis, serviços de estimativas imobiliárias (avalia-

ções), serviços de aluguer de bens imobiliários sendo 

residenciais (edifícios), (instalações) para vendas re-

talhistas, edifícios comerciais e edifícios industriais 

e escritórios, serviços de consultoria sobre seguros 

relativos a bens imóveis; serviços de aconselhamento, 

informação e consultoria relacionada com todos os 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188602

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

 SUN WEIXIONG

  Endereço : 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188603

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 4 408

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188604

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 4 408

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188605

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 4 408

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188606

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 4 408

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188607

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 4 408

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188608

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 4 408

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188609

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188610

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188611

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188612

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188613

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : ABBACI HEALTH LIMITED

  Endereço : Unit 4, 4/F, Bonham Comm CTR, 44- 

-46 Bonham Strand West, Sheung Wan, 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/188614

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : LUA FOOD LIMITED

  Endereço : 223

2 38 3807

 Unit 3807, 38/F, Tower II, Metroplaza, No. 223 Hing 

Fong Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188615

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : LUA FOOD LIMITED

  Endereço : 223

2 38 3807

 Unit 3807, 38/F, Tower II, Metroplaza, No. 223 Hing 

Fong Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

43

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188616

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : WSC World Sporting Consulting 

Limited

  Endereço : 10 Philpot Lane, First Floor, London 

EC3M 8AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; veículos terrestres.
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[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/188617

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : WSC World Sporting Consulting 

Limited

  Endereço : 10 Philpot Lane, First Floor, London 

EC3M 8AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de instalações e equi-

pamentos desportivas; entretenimento; educação; 

serviços de entretenimento sob a forma de corridas 

de veículos motorizados; organização de corridas de 

veículos; treino para competições automóveis; organi-

zação de actividades e concursos desportivas.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/188619

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMITED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

/

/ /

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188622

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188630

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

 LIO MAN KIN

  Endereço : 97 12/

AB

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188631

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

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

la (Pantone 136C), rosa (Pantone 506C) e vermelho-

-laranja (Pantone 1655C), tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/188632

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

 SI MAN CHENG

  Endereço : 155

Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188636

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

 Jiangsu Simcere Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 699

-18

 No.699-18, Xuanwu Avenue, Xuanwu District, Nanjing 

City, Jiangsu Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188637

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 60 9

7

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188638

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 60 9

7

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188639

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 60 9

7

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188640

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 60 9

7

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188641

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188642

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 9-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188643

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 77 2

3-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188644

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED

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

Tokyo 103-8426, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos e substâncias farmacêuticas; 

medicamentos para uso humano.

[540]  Marca : 
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Protecção de Marca

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/162718 2021/10/26 2021/10/26

SF (IP) LIMITED

45

N/164186 2021/10/26 2021/10/26 PwC Business Trust 45

N/164193 2021/10/26 2021/10/26 PwC Business Trust 45

N/165398 2021/10/26 2021/10/26 45

N/165405 2021/10/26 2021/10/26 45

N/165417 2021/10/26 2021/10/26 Wirecard AG 45

N/165423 2021/10/26 2021/10/26 Wirecard AG 45

N/165463 2021/10/26 2021/10/26

OFF-WHITE, LLC

03

N/169809 2021/10/26 2021/10/26 RAUTUREAU APPLE SHOES 18

N/169810 2021/10/26 2021/10/26 RAUTUREAU APPLE SHOES 25

N/172099 2021/10/26 2021/10/26 41

N/174388 2021/10/26 2021/10/26

OFF-WHITE, LLC

10

N/175410 2021/10/26 2021/10/26

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

35

N/175825 2021/10/26 2021/10/26 MDRT Global Services 35

N/175826 2021/10/26 2021/10/26 MDRT Global Services 36

N/175827 2021/10/26 2021/10/26 MDRT Global Services 41

N/177500 2021/10/26 2021/10/26

The Square Mile Coffee Roasters Ltd

21

N/177501 2021/10/26 2021/10/26

The Square Mile Coffee Roasters Ltd

30

N/177502 2021/10/26 2021/10/26

The Square Mile Coffee Roasters Ltd

43

N/177546 2021/10/26 2021/10/26 Kia Motors Corporation 07

N/177547 2021/10/26 2021/10/26 Kia Motors Corporation 09

N/177548 2021/10/26 2021/10/26 Kia Motors Corporation 39

N/178064 2021/10/26 2021/10/26 Ecolab USA Inc. 37
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N/178066 2021/10/26 2021/10/26 Ecolab USA Inc. 42

N/178090 2021/10/26 2021/10/26 De Beers UK Limited 14

N/178091 2021/10/26 2021/10/26 De Beers UK Limited 35

N/178318 2021/10/26 2021/10/26 Kronos Technology Systems Limited Partnership 09

N/178551 2021/10/26 2021/10/26 Apple Inc. 42

N/178553 2021/10/26 2021/10/26 Apple Inc. 42

N/178938 2021/10/26 2021/10/26 Coupang Corp. 45

N/178944 2021/10/26 2021/10/26 Coupang Corp. 45

N/178950 2021/10/26 2021/10/26 Coupang Corp. 45

N/178956 2021/10/26 2021/10/26 Coupang Corp. 45

N/178992 2021/10/26 2021/10/26 Coupang Corp. 45

N/178993 2021/10/26 2021/10/26 Coupang Corp. 45

N/179804 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/179809 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/179816 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/179819 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 35

N/179821 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 41

N/179826 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/179833 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/179836 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 35

N/179838 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 41

N/179845 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/179848 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 35

N/179850 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 41

N/179905 2021/10/26 2021/10/26

MORGANS GROUP LLC

35

N/179906 2021/10/26 2021/10/26

MORGANS GROUP LLC

36

N/179908 2021/10/26 2021/10/26

MORGANS GROUP LLC

43

N/179930 2021/10/26 2021/10/26 ASC REGENITY LTD 03

N/179931 2021/10/26 2021/10/26 ASC REGENITY LTD 05

N/179932 2021/10/26 2021/10/26 ASC REGENITY LTD 10

N/179933 2021/10/26 2021/10/26 ASC REGENITY LTD 44

N/179954 2021/10/26 2021/10/26 EVC electronic GmbH 09

N/179955 2021/10/26 2021/10/26 EVC electronic GmbH 42

N/180134 2021/10/26 2021/10/26 B.R. 05

N/180160 2021/10/26 2021/10/26 BRITA GmbH 03

N/180163 2021/10/26 2021/10/26 BRITA GmbH 09

N/180165 2021/10/26 2021/10/26 BRITA GmbH 20

N/180169 2021/10/26 2021/10/26 BRITA GmbH 36

N/180171 2021/10/26 2021/10/26 BRITA GmbH 38

N/180172 2021/10/26 2021/10/26 BRITA GmbH 39
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N/180174 2021/10/26 2021/10/26 BRITA GmbH 41

N/180197 2021/10/26 2021/10/26 River Light V, L.P. 09

N/180198 2021/10/26 2021/10/26 River Light V, L.P. 14

N/180199 2021/10/26 2021/10/26 River Light V, L.P. 18

N/180200 2021/10/26 2021/10/26 River Light V, L.P. 25

N/180323 2021/10/26 2021/10/26 Domus Capital, S.A. 32

N/180379 2021/10/26 2021/10/26 Sonya Berrigan 03

N/180415 2021/10/26 2021/10/26 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 03

N/180417 2021/10/26 2021/10/26 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 03

N/180418 2021/10/26 2021/10/26 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/180460 2021/10/26 2021/10/26 Cafés Liégeois 30

N/180461 2021/10/26 2021/10/26 Cafés Liégeois 30

N/180513 2021/10/26 2021/10/26

Ecolab USA Inc.

35

N/180514 2021/10/26 2021/10/26

Ecolab USA Inc.

37

N/180515 2021/10/26 2021/10/26

Ecolab USA Inc.

41

N/180516 2021/10/26 2021/10/26

Ecolab USA Inc.

42

N/180573 2021/10/26 2021/10/26 05

N/180574 2021/10/26 2021/10/26 05

N/180642 2021/10/26 2021/10/26

CHO KAM LUNG

43

N/180644 2021/10/26 2021/10/26 Goodman Fielder Pte. Ltd. 29

N/180738 2021/10/26 2021/10/26 R. Twining and Company Limited 30

N/180802 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/180807 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/180812 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/180817 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/180822 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/180827 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/180832 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/180837 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/180842 2021/10/26 2021/10/26 Aphria Inc. 29

N/180845 2021/10/26 2021/10/26 Apple Inc. 09

N/180873 2021/10/26 2021/10/26

UN KA U

28

N/180881 2021/10/26 2021/10/26 ModernaTX, Inc. 05

N/180897 2021/10/26 2021/10/26

Li Shaoping

41
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N/180926 2021/10/26 2021/10/26 09

N/180978 2021/10/26 2021/10/26

LIANG SHAOFEN

30

N/180987 2021/10/26 2021/10/26 MGM Resorts International 35

N/180988 2021/10/26 2021/10/26 MGM Resorts International 41

N/180989 2021/10/26 2021/10/26 MGM Resorts International 43

N/181033 2021/10/26 2021/10/26 01

N/181034 2021/10/26 2021/10/26 19

N/181050 2021/10/26 2021/10/26

JAPAN HOME CENTRE (H.K.) LIMITED

35

N/181063 2021/10/26 2021/10/26

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

29

N/181065 2021/10/26 2021/10/26

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

32

N/181298 2021/10/26 2021/10/26 TONINO LAMBORGHINI S.P.A. 09

N/181299 2021/10/26 2021/10/26 TONINO LAMBORGHINI S.P.A. 14

N/181300 2021/10/26 2021/10/26 TONINO LAMBORGHINI S.P.A. 18

N/181301 2021/10/26 2021/10/26 TONINO LAMBORGHINI S.P.A. 25

N/181302 2021/10/26 2021/10/26 TONINO LAMBORGHINI S.P.A. 28

N/181303 2021/10/26 2021/10/26 TONINO LAMBORGHINI S.P.A. 30

N/181304 2021/10/26 2021/10/26 TONINO LAMBORGHINI S.P.A. 32

N/181306 2021/10/26 2021/10/26 TONINO LAMBORGHINI S.P.A. 35

N/181307 2021/10/26 2021/10/26 TONINO LAMBORGHINI S.P.A. 36

N/181490 2021/10/26 2021/10/26 MEWAH BRANDS (S) PTE. LTD. 29

N/181600 2021/10/26 2021/10/26 Nested Bean Inc. 25

N/181767 2021/10/26 2021/10/26 COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE 03

N/182022 2021/10/26 2021/10/26 MacroGenics, Inc. 05

N/182053 2021/10/26 2021/10/26 CHATEAU DAUZAC 33

N/182075 2021/10/26 2021/10/26 Apple Inc. 14

N/182076 2021/10/26 2021/10/26 Apple Inc. 18

N/182081 2021/10/26 2021/10/26 Galaxy Entertainment Licensing Limited 28

N/182082 2021/10/26 2021/10/26 Galaxy Entertainment Licensing Limited 35

N/182083 2021/10/26 2021/10/26 Galaxy Entertainment Licensing Limited 36

N/182085 2021/10/26 2021/10/26 Galaxy Entertainment Licensing Limited 44

N/182089 2021/10/26 2021/10/26 Galaxy Entertainment Licensing Limited 28

N/182090 2021/10/26 2021/10/26 Galaxy Entertainment Licensing Limited 35

N/182091 2021/10/26 2021/10/26 Galaxy Entertainment Licensing Limited 36

N/182093 2021/10/26 2021/10/26 Galaxy Entertainment Licensing Limited 44

N/182097 2021/10/26 2021/10/26 Galaxy Entertainment Licensing Limited 28

N/182098 2021/10/26 2021/10/26 Galaxy Entertainment Licensing Limited 35
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N/182099 2021/10/26 2021/10/26 Galaxy Entertainment Licensing Limited 36

N/182101 2021/10/26 2021/10/26 Galaxy Entertainment Licensing Limited 44

N/182106 2021/10/26 2021/10/26 Fenty Skin LLC 03

N/182141 2021/10/26 2021/10/26 Lara Roggi

Elisa Calossi

25

N/182142 2021/10/26 2021/10/26 Lara Roggi

Elisa Calossi

35

N/182148 2021/10/26 2021/10/26 Amgen Inc. 05

N/182256 2021/10/26 2021/10/26 VOM FASS HOLDING AG 21

N/182257 2021/10/26 2021/10/26 VOM FASS HOLDING AG 29

N/182258 2021/10/26 2021/10/26 VOM FASS HOLDING AG 30

N/182259 2021/10/26 2021/10/26 VOM FASS HOLDING AG 33

N/182334 2021/10/26 2021/10/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182353 2021/10/26 2021/10/26 Keystone Heart Ltd. 10

N/182397 2021/10/26 2021/10/26 Institut Allergosan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und 

Vertriebs GmbH

05

N/182398 2021/10/26 2021/10/26 Institut Allergosan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und 

Vertriebs GmbH

05

N/182421 2021/10/26 2021/10/26 Cosmetic Warriors Limited 03

N/182455 2021/10/26 2021/10/26 RVL Pharmaceuticals, Inc. 05

N/182463 2021/10/26 2021/10/26 Iuliana Mihai 25

N/182464 2021/10/26 2021/10/26 Iuliana Mihai 35

N/182559 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

09

N/182561 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

35

N/182562 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

36

N/182563 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

39

N/182564 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

41

N/182565 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

42

N/182566 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

43

N/182567 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

09

N/182569 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

35

N/182570 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

36
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N/182571 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

39

N/182572 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

41

N/182573 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

42

N/182574 2021/10/26 2021/10/26

Chimelong International Investment Company Limited

43

N/182615 2021/10/26 2021/10/26 30

N/182631 2021/10/26 2021/10/26 Jafferjee Brothers 30

N/182633 2021/10/26 2021/10/26 Jafferjee Brothers 30

N/182652 2021/10/26 2021/10/26  43

N/182665 2021/10/26 2021/10/26 ALMIRALL, LLC 05

N/182704 2021/10/26 2021/10/26 ROGER VIVIER S.P.A. 18

N/182705 2021/10/26 2021/10/26 ROGER VIVIER S.P.A. 25

N/182713 2021/10/26 2021/10/26

COMPANHIA DE DESIGN HIGGS, LIMITADA

16

N/182715 2021/10/26 2021/10/26

COMPANHIA DE DESIGN HIGGS, LIMITADA

16

N/182746 2021/10/26 2021/10/26 SCYNEXIS, Inc. 05

N/182747 2021/10/26 2021/10/26 SCYNEXIS, Inc. 05

N/182748 2021/10/26 2021/10/26

Huayun Digital Commodity Market Co., Ltd.

09

N/182749 2021/10/26 2021/10/26

Huayun Digital Commodity Market Co., Ltd.

35

N/182750 2021/10/26 2021/10/26

Huayun Digital Commodity Market Co., Ltd.

36

N/182751 2021/10/26 2021/10/26

Huayun Digital Commodity Market Co., Ltd.

38

N/182752 2021/10/26 2021/10/26

Huayun Digital Commodity Market Co., Ltd.

42

N/182753 2021/10/26 2021/10/26

SOCIEDADE DE BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA HOI 

WAN, LIMITADA / HAI WAN MEDICAL BIOTECHNOLOGY 

COMPANY, LIMITED

05

N/182776 2021/10/26 2021/10/26 05

N/182777 2021/10/26 2021/10/26 29

N/182778 2021/10/26 2021/10/26 30

N/182833 2021/10/26 2021/10/26 09

N/182834 2021/10/26 2021/10/26 41

N/182893 2021/10/26 2021/10/26 35

N/182894 2021/10/26 2021/10/26 43
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N/182905 2021/10/26 2021/10/26 19

N/182928 2021/10/26 2021/10/26 35

N/182929 2021/10/26 2021/10/26

GESTÃO DE ALIMENTOS E BEBIDA FOK VENG HEEN 

(MACAU) LIMITADA

43

N/182943 2021/10/26 2021/10/26 05

N/182944 2021/10/26 2021/10/26 10

N/182945 2021/10/26 2021/10/26 12

N/182946 2021/10/26 2021/10/26 18

N/182947 2021/10/26 2021/10/26 21

N/182948 2021/10/26 2021/10/26 24

N/182949 2021/10/26 2021/10/26 25

N/182950 2021/10/26 2021/10/26 28

N/182957 2021/10/26 2021/10/26 35

N/182958 2021/10/26 2021/10/26 36

N/182959 2021/10/26 2021/10/26 41

N/182998 2021/10/26 2021/10/26 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 33

N/183004 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183005 2021/10/26 2021/10/26 39

N/183006 2021/10/26 2021/10/26  

Eagle Safes (Group) Limited

06

N/183024 2021/10/26 2021/10/26 30

N/183025 2021/10/26 2021/10/26 43

N/183026 2021/10/26 2021/10/26 Baxalta Incorporated 05

N/183043 2021/10/26 2021/10/26 ROLEX SA 14

N/183052 2021/10/26 2021/10/26

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

14

N/183053 2021/10/26 2021/10/26

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

35

N/183054 2021/10/26 2021/10/26

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

36

N/183064 2021/10/26 2021/10/26

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

14

N/183065 2021/10/26 2021/10/26

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

35

N/183066 2021/10/26 2021/10/26

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

36
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N/183082 2021/10/26 2021/10/26 People Co., Ltd. 28

N/183083 2021/10/26 2021/10/26 People Co., Ltd. 28

N/183120 2021/10/26 2021/10/26 Ferrarelle S.p.A. 32

N/183121 2021/10/26 2021/10/26 06

N/183122 2021/10/26 2021/10/26 07

N/183123 2021/10/26 2021/10/26 08

N/183124 2021/10/26 2021/10/26 09

N/183125 2021/10/26 2021/10/26 10

N/183126 2021/10/26 2021/10/26 11

N/183127 2021/10/26 2021/10/26 21

N/183128 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183129 2021/10/26 2021/10/26 ADVINI 33

N/183130 2021/10/26 2021/10/26 ADVINI 33

N/183175 2021/10/26 2021/10/26 Cleanbox Technology, Inc. 11

N/183211 2021/10/26 2021/10/26 Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd 05

N/183231 2021/10/26 2021/10/26 MATTI JOEL HANSKI 25

N/183232 2021/10/26 2021/10/26 MATTI JOEL HANSKI 35

N/183270 2021/10/26 2021/10/26 STACCATO FOOTWEAR CO LIMITED 18

N/183271 2021/10/26 2021/10/26 STACCATO FOOTWEAR CO LIMITED 25

N/183272 2021/10/26 2021/10/26 STACCATO FOOTWEAR CO LIMITED 18

N/183273 2021/10/26 2021/10/26 STACCATO FOOTWEAR CO LIMITED 25

N/183276 2021/10/26 2021/10/26 KABUSHIKIGAISHA HOT LAND 30

N/183277 2021/10/26 2021/10/26 KABUSHIKIGAISHA HOT LAND 43

N/183313 2021/10/26 2021/10/26

LI YAJUN

30

N/183332 2021/10/26 2021/10/26 G. & G. S.r.l. 18

N/183334 2021/10/26 2021/10/26 G. & G. S.r.l. 25

N/183349 2021/10/26 2021/10/26 07

N/183350 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183383 2021/10/26 2021/10/26 Tsit Wing International Company Limited 29

N/183384 2021/10/26 2021/10/26 Tsit Wing International Company Limited 35

N/183413 2021/10/26 2021/10/26

Meiji Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.

03

N/183414 2021/10/26 2021/10/26 Monster Energy Company 32

N/183416 2021/10/26 2021/10/26 09

N/183417 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183418 2021/10/26 2021/10/26 38

N/183419 2021/10/26 2021/10/26 42

N/183427 2021/10/26 2021/10/26

Xiaomi Inc.

35
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N/183428 2021/10/26 2021/10/26

Xiaomi Inc.

37

N/183429 2021/10/26 2021/10/26

Xiaomi Inc.

38

N/183430 2021/10/26 2021/10/26

Xiaomi Inc.

41

N/183431 2021/10/26 2021/10/26

Xiaomi Inc.

45

N/183434 2021/10/26 2021/10/26

Inwell International Limited

35

N/183435 2021/10/26 2021/10/26

Inwell International Limited

38

N/183436 2021/10/26 2021/10/26

Inwell International Limited

03

N/183437 2021/10/26 2021/10/26

Inwell International Limited

05

N/183439 2021/10/26 2021/10/26

Inwell International Limited

35

N/183440 2021/10/26 2021/10/26

Inwell International Limited

38

N/183441 2021/10/26 2021/10/26

Inwell International Limited

05

N/183442 2021/10/26 2021/10/26

Inwell International Limited

05

N/183443 2021/10/26 2021/10/26

Inwell International Limited

05

N/183445 2021/10/26 2021/10/26 Innocoll Pharmaceuticals Limited 10

N/183447 2021/10/26 2021/10/26

Guizhou Duyun Liquor Factory Co., Ltd

33

N/183448 2021/10/26 2021/10/26

Guizhou Duyun Liquor Factory Co., Ltd

33

N/183450 2021/10/26 2021/10/26

Jollibee Foods Corporation

30

N/183451 2021/10/26 2021/10/26 09

N/183452 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183453 2021/10/26 2021/10/26 36

N/183456 2021/10/26 2021/10/26 09

N/183457 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183458 2021/10/26 2021/10/26 36

N/183461 2021/10/26 2021/10/26 09

N/183462 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183463 2021/10/26 2021/10/26 36

N/183466 2021/10/26 2021/10/26 09



16716    46   2021  11  17 

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/183467 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183468 2021/10/26 2021/10/26 36

N/183471 2021/10/26 2021/10/26 09

N/183472 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183473 2021/10/26 2021/10/26 36

N/183477 2021/10/26 2021/10/26

BEAM Society Limited

35

N/183478 2021/10/26 2021/10/26

BEAM Society Limited

37

N/183479 2021/10/26 2021/10/26

BEAM Society Limited

41

N/183485 2021/10/26 2021/10/26

ZHANG BINBIN

03

N/183486 2021/10/26 2021/10/26

ZHANG BINBIN

05

N/183487 2021/10/26 2021/10/26

ZHANG BINBIN

29

N/183488 2021/10/26 2021/10/26

ZHANG BINBIN

35

N/183491 2021/10/26 2021/10/26 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/183492 2021/10/26 2021/10/26 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 21

N/183498 2021/10/26 2021/10/26 28

N/183499 2021/10/26 2021/10/26 29

N/183500 2021/10/26 2021/10/26 30

N/183501 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183502 2021/10/26 2021/10/26 43

N/183503 2021/10/26 2021/10/26

Amber AI Limited

09

N/183504 2021/10/26 2021/10/26

Amber AI Limited

35

N/183505 2021/10/26 2021/10/26

Amber AI Limited

36

N/183506 2021/10/26 2021/10/26

Amber AI Limited

42

N/183507 2021/10/26 2021/10/26

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

29

N/183508 2021/10/26 2021/10/26

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

30

N/183509 2021/10/26 2021/10/26

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

32

N/183510 2021/10/26 2021/10/26

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

29
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N/183511 2021/10/26 2021/10/26

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

30

N/183512 2021/10/26 2021/10/26

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

32

N/183521 2021/10/26 2021/10/26 AUSTRALIAN VINTAGE LIMITED 32

N/183522 2021/10/26 2021/10/26 AUSTRALIAN VINTAGE LIMITED 33

N/183524 2021/10/26 2021/10/26 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/183525 2021/10/26 2021/10/26 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/183526 2021/10/26 2021/10/26 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/183527 2021/10/26 2021/10/26 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/183528 2021/10/26 2021/10/26 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/183529 2021/10/26 2021/10/26 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 21

N/183530 2021/10/26 2021/10/26 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/183531 2021/10/26 2021/10/26 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 21

N/183533 2021/10/26 2021/10/26 12

N/183534 2021/10/26 2021/10/26

PUN PENG FAI

30

N/183535 2021/10/26 2021/10/26 DFI International Brands Limited 35

N/183536 2021/10/26 2021/10/26 S.A.R.L. MALA 18

N/183537 2021/10/26 2021/10/26 S.A.R.L. MALA 25

N/183540 2021/10/26 2021/10/26

AUGA group, AB

29

N/183541 2021/10/26 2021/10/26

AUGA group, AB

30

N/183542 2021/10/26 2021/10/26 29

N/183543 2021/10/26 2021/10/26

CHAN CHI CHEONG

31

N/183544 2021/10/26 2021/10/26

CHAN CHI CHEONG

31

N/183545 2021/10/26 2021/10/26

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

07

N/183546 2021/10/26 2021/10/26

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

09

N/183547 2021/10/26 2021/10/26

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

12

N/183555 2021/10/26 2021/10/26

KOC LEONG VA

05

N/183557 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183558 2021/10/26 2021/10/26 41

N/183561 2021/10/26 2021/10/26 43

N/183564 2021/10/26 2021/10/26

NGAN MEI MEI

03



16718    46   2021  11  17 

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/183577 2021/10/26 2021/10/26 40

N/183578 2021/10/26 2021/10/26 29

N/183579 2021/10/26 2021/10/26 05

N/183580 2021/10/26 2021/10/26 09

N/183581 2021/10/26 2021/10/26 10

N/183589 2021/10/26 2021/10/26 AEKYUNG INDUSTRIAL CO., LTD. 03

N/183590 2021/10/26 2021/10/26 AEKYUNG INDUSTRIAL CO., LTD. 03

N/183594 2021/10/26 2021/10/26

NOVIA DO HEY CASAMENTO SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LIMITADA / HEY BRIDE WEDDING LIMITED

25

N/183595 2021/10/26 2021/10/26 03

N/183596 2021/10/26 2021/10/26 05

N/183597 2021/10/26 2021/10/26 03

N/183598 2021/10/26 2021/10/26 05

N/183599 2021/10/26 2021/10/26

MATE MATE ASIA PTE. LTD.

32

N/183600 2021/10/26 2021/10/26

MATE MATE ASIA PTE. LTD.

36

N/183601 2021/10/26 2021/10/26

MATE MATE ASIA PTE. LTD.

36

N/183605 2021/10/26 2021/10/26 10

N/183606 2021/10/26 2021/10/26 21

N/183608 2021/10/26 2021/10/26

TAI HOI WA

14

N/183609 2021/10/26 2021/10/26 Madeline Investments Limited 19

N/183611 2021/10/26 2021/10/26 Madeline Investments Limited 19

N/183613 2021/10/26 2021/10/26 Madeline Investments Limited 19

N/183615 2021/10/26 2021/10/26 Madeline Investments Limited 19

N/183617 2021/10/26 2021/10/26 Madeline Investments Limited 19

N/183620 2021/10/26 2021/10/26 Madeline Investments Limited 19

N/183623 2021/10/26 2021/10/26 Madeline Investments Limited 19

N/183646 2021/10/26 2021/10/26 Caesars License Company, LLC 25

N/183647 2021/10/26 2021/10/26 Caesars License Company, LLC 36

N/183649 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183650 2021/10/26 2021/10/26 41

N/183651 2021/10/26 2021/10/26 42

N/183652 2021/10/26 2021/10/26 44

N/183653 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183654 2021/10/26 2021/10/26 41

N/183655 2021/10/26 2021/10/26 42

N/183656 2021/10/26 2021/10/26 44
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N/183657 2021/10/26 2021/10/26

LAI IENG KIT

30

N/183658 2021/10/26 2021/10/26

LAI IENG KIT

35

N/183660 2021/10/26 2021/10/26

DESENVOLVIMENTO ACTION-AIR DE MACAU LDA.

35

N/183661 2021/10/26 2021/10/26

DESENVOLVIMENTO ACTION-AIR DE MACAU LDA.

41

N/183662 2021/10/26 2021/10/26 30

N/183663 2021/10/26 2021/10/26 30

N/183664 2021/10/26 2021/10/26

Shenzhen Peteisland Limited

43

N/183665 2021/10/26 2021/10/26

Shenzhen Peteisland Limited

43

N/183666 2021/10/26 2021/10/26

Shenzhen Peteisland Limited

43

N/183668 2021/10/26 2021/10/26

IONG WAI KEONG

43

N/183687 2021/10/26 2021/10/26 Biogen MA Inc. 05

N/183688 2021/10/26 2021/10/26 IGT 28

N/183689 2021/10/26 2021/10/26

SICHUAN LIQUOR GROUP CO., LTD

33

N/183690 2021/10/26 2021/10/26

SICHUAN LIQUOR GROUP CO., LTD

35

N/183691 2021/10/26 2021/10/26

SICHUAN LIQUOR GROUP CO., LTD

35

N/183692 2021/10/26 2021/10/26

Shao dangjia Clothing (Huizhou) Co., Ltd.

25

N/183693 2021/10/26 2021/10/26 29

N/183694 2021/10/26 2021/10/26 30

N/183695 2021/10/26 2021/10/26

WONG Hao Leng

35

N/183696 2021/10/26 2021/10/26

Tsingtao Brewery Company Limited

32

N/183697 2021/10/26 2021/10/26 43

N/183698 2021/10/26 2021/10/26 43

N/183700 2021/10/26 2021/10/26

CHIANG SAU YEE

41

N/183701 2021/10/26 2021/10/26

CHIANG SAU YEE

42

N/183709 2021/10/26 2021/10/26

Express Sign Limited

45

N/183712 2021/10/26 2021/10/26

Express Sign Limited

45
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N/183715 2021/10/26 2021/10/26

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

14

N/183733 2021/10/26 2021/10/26

IP KIM FONG

43

N/183734 2021/10/26 2021/10/26

IP KIM FONG

43

N/183735 2021/10/26 2021/10/26

HE MINGJUN

03

N/183736 2021/10/26 2021/10/26

HE MINGJUN

29

N/183737 2021/10/26 2021/10/26

HE MINGJUN

30

N/183738 2021/10/26 2021/10/26

HE MINGJUN

39

N/183739 2021/10/26 2021/10/26 41

N/183740 2021/10/26 2021/10/26 IMAGINEER Co., Ltd. 09

N/183741 2021/10/26 2021/10/26 IMAGINEER Co., Ltd. 41

N/183746 2021/10/26 2021/10/26 41

N/183748 2021/10/26 2021/10/26

XIANGYUAN PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED

35

N/183749 2021/10/26 2021/10/26

XIANGYUAN PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED

36

N/183750 2021/10/26 2021/10/26

XIANGYUAN PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED

37

N/183751 2021/10/26 2021/10/26

XIANGYUAN PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED

35

N/183752 2021/10/26 2021/10/26

XIANGYUAN PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED

36

N/183753 2021/10/26 2021/10/26

XIANGYUAN PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED

37

N/183754 2021/10/26 2021/10/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 09

N/183755 2021/10/26 2021/10/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 14

N/183758 2021/10/26 2021/10/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 24

N/183759 2021/10/26 2021/10/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 25

N/183761 2021/10/26 2021/10/26 LG Corp. 09

N/183762 2021/10/26 2021/10/26 LG Corp. 35

N/183763 2021/10/26 2021/10/26 LG Corp. 37

N/183767 2021/10/26 2021/10/26 LG Corp. 09

N/183768 2021/10/26 2021/10/26 LG Corp. 35

N/183769 2021/10/26 2021/10/26 LG Corp. 37

N/183780 2021/10/26 2021/10/26 09

N/183781 2021/10/26 2021/10/26 25
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N/183782 2021/10/26 2021/10/26 37

N/183783 2021/10/26 2021/10/26 38

N/183784 2021/10/26 2021/10/26 39

N/183785 2021/10/26 2021/10/26 43

N/183788 2021/10/26 2021/10/26 05

N/183789 2021/10/26 2021/10/26 05

N/183790 2021/10/26 2021/10/26 Lemon Inc. 09

N/183791 2021/10/26 2021/10/26 Lemon Inc. 35

N/183792 2021/10/26 2021/10/26 Lemon Inc. 36

N/183794 2021/10/26 2021/10/26 Lemon Inc. 09

N/183795 2021/10/26 2021/10/26 Lemon Inc. 35

N/183796 2021/10/26 2021/10/26 Lemon Inc. 36

N/183798 2021/10/26 2021/10/26 Lemon Inc. 09

N/183799 2021/10/26 2021/10/26 Lemon Inc. 35

N/183800 2021/10/26 2021/10/26 Lemon Inc. 36

N/183802 2021/10/26 2021/10/26 09

N/183803 2021/10/26 2021/10/26 12

N/183804 2021/10/26 2021/10/26 37

N/183805 2021/10/26 2021/10/26 42

N/183806 2021/10/26 2021/10/26

LAI CHU

43

N/183810 2021/10/26 2021/10/26 DSM IP Assets B.V. 01

N/183811 2021/10/26 2021/10/26 DSM IP Assets B.V. 03

N/183812 2021/10/26 2021/10/26 DSM IP Assets B.V. 05

N/183817 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183823 2021/10/26 2021/10/26

SAN MOU I FOOD AND BEVERAGES MANAGEMENT CO., 

LTD.

30

N/183824 2021/10/26 2021/10/26

SAN MOU I FOOD AND BEVERAGES MANAGEMENT CO., 

LTD.

35

N/183825 2021/10/26 2021/10/26

SAN MOU I FOOD AND BEVERAGES MANAGEMENT CO., 

LTD.

43

N/183826 2021/10/26 2021/10/26

PAN IAO BUSINESS MANAGEMENT LIMITED

30

N/183827 2021/10/26 2021/10/26

PAN IAO BUSINESS MANAGEMENT LIMITED

35

N/183828 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183829 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183830 2021/10/26 2021/10/26 35
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N/183837 2021/10/26 2021/10/26 03

N/183838 2021/10/26 2021/10/26 05

N/183839 2021/10/26 2021/10/26 10

N/183840 2021/10/26 2021/10/26 25

N/183841 2021/10/26 2021/10/26 25

N/183842 2021/10/26 2021/10/26 SG GAMING, INC. 09

N/183843 2021/10/26 2021/10/26 20

N/183844 2021/10/26 2021/10/26 03

N/183845 2021/10/26 2021/10/26 21

N/183852 2021/10/26 2021/10/26 EXXON MOBIL CORPORATION 04

N/183855 2021/10/26 2021/10/26 30

N/183856 2021/10/26 2021/10/26 30

N/183858 2021/10/26 2021/10/26 35

N/183886 2021/10/26 2021/10/26 Colopl, Inc. 09

N/183887 2021/10/26 2021/10/26 Colopl, Inc. 38

N/183888 2021/10/26 2021/10/26 Colopl, Inc. 41

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/175840, N/177652, N/177655

 Data de registo 2021/10/26

 Data de despacho 2021/10/26

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/177647, N/177648, N/177649, N/177650, N/177651, N/177653, N/179969

 Data de registo 2021/10/26

 Data de despacho 2021/10/26

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/177654

 Data de registo 2021/10/26

Data de despacho 2021/10/26
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 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/181620, N/181622

 Data de registo 2021/10/26

 Data de despacho 2021/10/26

 Titular

 Classe 3

216 214 2 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/165451 2021/10/28 Sociedade De Jogos De 

Macau, S.A.

35 214 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/165452 2021/10/28 Sociedade De Jogos De 

Macau, S.A.

35 214 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/165455 2021/10/28 Sociedade De Jogos De 

Macau, S.A.

43 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/165456 2021/10/28 Sociedade De Jogos De 

Macau, S.A.

43 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/167079 2021/10/26 Rare Beauty, LLC 03 214 3 199 1 b c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/167080 2021/10/26 Rare Beauty, LLC 21 214 3 199 1 b c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/169267 2021/10/28 Suntory Holdings Limited 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
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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/171607 2021/10/26 CONSORZIO TUTELA 

VINI D’ABRUZZO

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/172988 2021/10/26

FU ION NAM

37 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173346 2021/10/28 DAIICHI SANKYO 

HEALTHCARE CO., LTD.

05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/173348 2021/10/28 DAIICHI SANKYO 

HEALTHCARE CO., LTD.

05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/173349 2021/10/28 DAIICHI SANKYO 

HEALTHCARE CO., LTD.

05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/173845 2021/10/28 SUPERIOR S.R.L. 09 214 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/173846 2021/10/28 SUPERIOR S.R.L. 20 214 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/173847 2021/10/28 SUPERIOR S.R.L. 11 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/174065 2021/10/26 Aruze Gaming Hong Kong 

Limited

28 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/174078 2021/10/26 Philip Morris Brands Sàrl 34 214 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/174234 2021/10/28 41 214 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
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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/174235 2021/10/28 41 214 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/174236 2021/10/28 41 214 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/174414 2021/10/28

TO KA LUN

18 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/174415 2021/10/28

TO KA LUN

25 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/174424 2021/10/28

TO KA LUN 

30 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174425 2021/10/28

TO KA LUN

32 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174426 2021/10/28

TO KA LUN

33 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174427 2021/10/28

TO KA LUN

35 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174428 2021/10/28

TO KA LUN

41 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174429 2021/10/28

TO KA LUN

42 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174430 2021/10/28

TO KA LUN

44 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174431 2021/10/28

TO KA LUN

03 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174432 2021/10/28

TO KA LUN

05 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174433 2021/10/28

TO KA LUN

07 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174434 2021/10/28

TO KA LUN

09 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174435 2021/10/28

TO KA LUN

10 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174436 2021/10/28

TO KA LUN

16 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174437 2021/10/28

TO KA LUN

18 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º
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N/174438 2021/10/28

TO KA LUN

25 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174439 2021/10/28

TO KA LUN

29 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174440 2021/10/28

TO KA LUN

11 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174441 2021/10/28

TO KA LUN

21 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/174452 2021/10/28 Shiseido Company, Limited 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/174479 2021/10/28 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/174489 2021/10/28

Zhejiang Meimi Technology 

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/174964 2021/10/26

CHOI WAI CHAN

32 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/175091 2021/10/28

CHAN TAI PAN

29 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/175092 2021/10/28

CHAN TAI PAN

35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/175378 2021/10/28 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

Automated Systems (H.K.) 

Limited

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/175379 2021/10/28 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

Automated Systems (H.K.) 

Limited

38 214 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
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N/175380 2021/10/28 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

Automated Systems (H.K.) 

Limited

41 214 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/175381 2021/10/28 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

Automated Systems (H.K.) 

Limited

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/175382 2021/10/28 Companhia de 

Telecomunicações de Macau, 

S.A.R.L.

Automated Systems (H.K.) 

Limited

45 214 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/175443 2021/10/28

LI BIN

43 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/175690 2021/10/26 05 214 1 a 9 1 c e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/175691 2021/10/26 30 214 1 a 9 1 c e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/175705 2021/10/26 05 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/176018 2021/10/28

China Lithium Battery 

Technology Co., Ltd.

42 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/176658 2021/10/28 Coupang Corp. 38 214 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/176839 2021/10/28 Coupang Corp. 09 214 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/176840 2021/10/28 Coupang Corp. 35 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176841 2021/10/28 Coupang Corp. 36 214 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/176842 2021/10/28 Coupang Corp. 38 214 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/176843 2021/10/28 Coupang Corp. 39 214 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/177298 2021/10/28

KAM WAI HA 

06 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/178108 2021/10/26

INTERNATIONAL 

BEAUTY COSMETICS CO., 

LIMITED

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/178109 2021/10/26

INTERNATIONAL 

BEAUTY COSMETICS CO., 

LIMITED

05 214 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/178110 2021/10/26

INTERNATIONAL 

BEAUTY COSMETICS CO., 

LIMITED

08 214 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/178111 2021/10/26

INTERNATIONAL 

BEAUTY COSMETICS CO., 

LIMITED

21 214 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/178112 2021/10/26

INTERNATIONAL 

BEAUTY COSMETICS CO., 

LIMITED

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/178113 2021/10/26

INTERNATIONAL 

BEAUTY COSMETICS CO., 

LIMITED

44 214 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
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N/178669 2021/10/26 Eat Just, Inc. 29 214 1 a 9 1 a 199

1 b 214 2 a

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 

e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180524 2021/10/26 Cuboyo Sarl 09 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180525 2021/10/26 Cuboyo Sarl 35 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180526 2021/10/26 Cuboyo Sarl 36 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180527 2021/10/26 Cuboyo Sarl 38 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180528 2021/10/26 Cuboyo Sarl 42 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180529 2021/10/26 Cuboyo Sarl 09 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180530 2021/10/26 Cuboyo Sarl 35 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180531 2021/10/26 Cuboyo Sarl 36 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180532 2021/10/26 Cuboyo Sarl 38 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180533 2021/10/26 Cuboyo Sarl 42 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180534 2021/10/26 Cuboyo Sarl 09 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180535 2021/10/26 Cuboyo Sarl 35 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180536 2021/10/26 Cuboyo Sarl 36 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180537 2021/10/26 Cuboyo Sarl 38 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180538 2021/10/26 Cuboyo Sarl 42 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180539 2021/10/26 Cuboyo Sarl 09 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180540 2021/10/26 Cuboyo Sarl 35 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180541 2021/10/26 Cuboyo Sarl 36 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180542 2021/10/26 Cuboyo Sarl 38 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º
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N/180543 2021/10/26 Cuboyo Sarl 42 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180544 2021/10/26 Cuboyo Sarl 09 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180545 2021/10/26 Cuboyo Sarl 35 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180546 2021/10/26 Cuboyo Sarl 36 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180547 2021/10/26 Cuboyo Sarl 38 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180548 2021/10/26 Cuboyo Sarl 42 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/180994 2021/10/28

SON VO TECHNOLOGY 

CO., LTD.

09 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/181090 2021/10/28

IENG I WANG

05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/181201 2021/10/28 30 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/181202 2021/10/28 35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º

Pedidos indeferidos

N.º
Data de

apresentação

Data de

despacho

/

Titular/Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/174702 2020/10/27 2021/10/26 BIMEDA ANIMAL 

HEALTH LIMITED

10 11 57/99/M

11 2

Nos termos do n.º 2 do art.º 11.º do CPA, aprovado 

pelo D.L. n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.
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N/174703 2020/10/27 2021/10/26 BIMEDA ANIMAL 

HEALTH LIMITED

10 11 57/99/M

11 2

Nos termos do n.º 2 do art.º 11.º do CPA, aprovado 

pelo D.L. n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

N/174704 2020/10/27 2021/10/26 BIMEDA ANIMAL 

HEALTH LIMITED

10 11 57/99/M

11 2

Nos termos do n.º 2 do art.º 11.º do CPA, aprovado 

pelo D.L. n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Renovação

N.º

P/006614

(6400-M)

P/009388

(9240-M)

P/009447

(9324-M)

P/009448

(9325-M)

P/009449

(9326-M)

P/009450

(9327-M)

P/009451

(9328-M)

P/009452

(9329-M)

P/009453

(9330-M)

P/009454

(9331-M)

P/010231

(10152-M)

P/010265

(10176-M)

P/010278

(10191-M)

P/010286

(10201-M)

P/010425

(10300-M)

P/010739

(10574-M)

P/010741

(10576-M)

P/010743

(10578-M)

P/010820

(10649-M)

P/010821

(10650-M)

P/013811

(14084-M)

N/002460 N/003070 N/005549 N/005953 N/005954 N/005955 N/005956

N/005957 N/005958 N/005972 N/005989 N/006012 N/006013 N/006014

N/006015 N/006016 N/006017 N/006018 N/006019 N/006020 N/006021

N/006022 N/006023 N/006024 N/006025 N/006026 N/006027 N/006028

N/006029 N/006030 N/006031 N/006032 N/006033 N/006034 N/006035

N/006036 N/006037 N/006038 N/006039 N/006040 N/006041 N/006042

N/006043 N/006044 N/006045 N/006046 N/006047 N/006048 N/006049

N/006050 N/006051 N/006052 N/006053 N/006115 N/006116 N/006122

N/006134 N/006135 N/006136 N/006179 N/006196 N/006228 N/006229

N/006564 N/006565 N/006592 N/006593 N/006594 N/006595 N/006596

N/006598 N/006599 N/006600 N/006601 N/006602 N/006603 N/006604

N/006605 N/006606 N/006607 N/006608 N/006609 N/006611 N/006612

N/006613 N/006614 N/006615 N/006616 N/006617 N/006702 N/006763

N/006866 N/006867 N/006868 N/006869 N/006979 N/006980 N/006981

N/024352 N/025191 N/025550 N/025586 N/025587 N/025855 N/026935

N/026946 N/027032 N/027033 N/027379 N/027444 N/027445 N/027446

N/027447 N/027448 N/027449 N/027450 N/027451 N/027452 N/027453

N/027454 N/027455 N/027456 N/027457 N/027458 N/027459 N/027460

N/027461 N/027462 N/027463 N/027464 N/027465 N/027466 N/027467
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N/027468 N/027469 N/027470 N/027508 N/027510 N/027850 N/027851

N/027852 N/027853 N/027882 N/027888 N/027934 N/027935 N/027936

N/027937 N/027938 N/027939 N/028086 N/028097 N/028098 N/028099

N/028100 N/028101 N/028116 N/028117 N/028118 N/028119 N/028121

N/028136 N/028199 N/028203 N/028204 N/028205 N/028335 N/028480

N/028481 N/028482 N/028483 N/028484 N/028485 N/028486 N/028487

N/028488 N/028489 N/028576 N/028583 N/028584 N/028585 N/028586

N/028587 N/028588 N/028589 N/028590 N/028610 N/028611 N/028615

N/028616 N/028617 N/028618 N/028620 N/028621 N/028623 N/028642

N/028782 N/028783 N/028784 N/028786 N/028787 N/028788 N/028789

N/028790 N/028791 N/028792 N/028793 N/028794 N/028795 N/028796

N/028797 N/028798 N/028799 N/028800 N/028801 N/028802 N/028803

N/028804 N/028805 N/028806 N/028807 N/028808 N/028809 N/028810

N/028851 N/028852 N/028963 N/028966 N/029008 N/029024 N/029025

N/029168 N/029311 N/029314 N/029316 N/029364 N/029473 N/029474

N/029475 N/029476 N/029477 N/029513 N/029514 N/029515 N/029516

N/029546 N/029601 N/029602 N/029603 N/029759 N/029760 N/029996

N/029997 N/029998 N/029999 N/030000 N/030103 N/030107 N/030153

N/030622 N/030634 N/030635 N/030639 N/030640 N/030641 N/030642

N/030659 N/030677 N/031268 N/031507 N/031508 N/031509 N/031614

N/031680 N/031703 N/031704 N/031720 N/031721 N/031722 N/031723

N/031724 N/031725 N/031726 N/031727 N/031730 N/031731 N/031738

N/031787 N/031788 N/031789 N/031990 N/062288 N/075045 N/077469

N/080013 N/080014 N/080015 N/081343 N/081344 N/081345 N/081346

N/081347 N/081773 N/082252 N/082256 N/082738 N/083146 N/083901

N/083902 N/083903 N/083904 N/083905 N/083906 N/083907 N/083908

N/083909 N/083910 N/083911 N/083912 N/083913 N/083914 N/083915

N/083916 N/083917 N/083918 N/083953 N/084024 N/084130 N/084131

N/084136 N/084137 N/084138 N/084247 N/084350 N/084351 N/084352

N/084365 N/084469 N/084470 N/084471 N/084472 N/084473 N/084474

N/084520 N/084780 N/084800 N/084801 N/084802 N/084828 N/084829

N/084914 N/084915 N/084940 N/084941 N/084942 N/085093 N/085094

N/085095 N/085096 N/085105 N/085106 N/085108 N/085109 N/085110

N/085112 N/085180 N/085181 N/085182 N/085183 N/085276 N/085277

N/085278 N/085321 N/085340 N/085448 N/085449 N/085476 N/085477

N/085478 N/085479 N/085492 N/085493 N/085494 N/085495 N/085496

N/085497 N/085498 N/085499 N/085500 N/085501 N/085502 N/085503

N/085504 N/085505 N/085506 N/085507 N/085508 N/085509 N/085510

N/085511 N/085512 N/085513 N/085514 N/085515 N/085516 N/085517
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N.º

N/085518 N/085519 N/085520 N/085521 N/085522 N/085523 N/085524

N/085525 N/085526 N/085527 N/085528 N/085529 N/085530 N/085531

N/085618 N/085626 N/085627 N/085629 N/085630 N/085631 N/085634

N/085762 N/085763 N/085764 N/085765 N/085766 N/085807 N/085858

N/085957 N/085963 N/085964 N/085965 N/085966 N/085973 N/086115

N/086116 N/086225 N/086227 N/086229 N/086233 N/086234 N/086236

N/086238 N/086239 N/086240 N/086242 N/086243 N/086244 N/086281

N/086318 N/086361 N/086362 N/086363 N/086364 N/086365 N/086461

N/086781 N/086916 N/086917 N/086918 N/086919 N/086925 N/086966

N/086972 N/086973 N/086974 N/086975 N/086976 N/086977 N/086978

N/086979 N/086980 N/086981 N/086982 N/086983 N/086984 N/086985

N/086986 N/086987 N/087012 N/087013 N/087014 N/087015 N/087018

N/087019 N/087020 N/087021 N/087024 N/087025 N/087026 N/087027

N/087041 N/087042 N/087043 N/087044 N/087045 N/087046 N/087047

N/087048 N/087049 N/087050 N/087051 N/087052 N/087053 N/087054

N/087055 N/087056 N/087057 N/087058 N/087059 N/087060 N/087061

N/087062 N/087063 N/087064 N/087084 N/087092 N/087190 N/087191

N/087192 N/087307 N/087308 N/087369 N/087370 N/087387 N/087388

N/087389 N/087752 N/087789 N/087823 N/087824 N/087879 N/087886

N/088041 N/088042 N/088246 N/088253 N/088284 N/088285 N/088329

N/088340 N/088341 N/088344 N/088370 N/088483 N/088484 N/088505

N/088520 N/088521 N/088522 N/088523 N/088613 N/088614 N/088616

N/088639 N/088643 N/088704 N/088705 N/088914 N/089047 N/089048

N/089049 N/089050 N/089098 N/089164 N/089192 N/089193 N/089194

N/089195 N/089196 N/089280 N/089321 N/089322 N/089425 N/089573

N/089574 N/089575 N/089576 N/089577 N/089721 N/089722 N/089723

N/089724 N/089725 N/089726 N/089815 N/089828 N/089829 N/089830

N/089831 N/089862 N/089863 N/089913 N/089914 N/090118 N/090119

N/090120 N/090140 N/090141 N/090142 N/090143 N/090221 N/090222

N/090223 N/090224 N/090279 N/090280 N/090281 N/090282 N/090283

N/090284 N/090285 N/090286 N/090467 N/090813 N/090814 N/090815

N/090816 N/090817 N/090818 N/091034 N/091069 N/091188 N/091191

N/091192 N/091348 N/091349 N/091350 N/091351 N/091352 N/091353

N/091354 N/091355 N/091356 N/091357 N/091596 N/091597 N/091598

N/091599 N/091613 N/091614 N/091615 N/091616 N/091617 N/091677

N/091680 N/091703 N/091730 N/091731 N/091732 N/091837 N/091844

N/091845 N/091919 N/091920 N/091983 N/091984 N/091985 N/091986

N/091987 N/091988 N/091989 N/091990 N/091991 N/091994 N/091996

N/092239
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Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/000105

(105-M)

2021/10/21

Modificação de 

sede

TWD Industrial 

Company Limited

Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 

VG1110, British Virgin Islands

P/000986

(891-M)

2021/10/25

Modificação de 

sede

HARDEE’S 

RESTAURANTS LLC

6700 Tower Circle, Suite 1000, Franklin, 

Tennessee 37067, United States of 

America

P/003666

(3537-M)

N/006881

2021/10/28

Modificação de 

sede

TEIJIN KABUSHIKI 

KAISHA (TEIJIN 

LIMITED)

2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

P/003855

(3726-M)

P/003856

(3727-M)

2021/10/28

Modificação de 

sede

PANZANI S.A.S. 37 bis rue Saint-Romain, 69008 Lyon, 

France

P/007100

(6870-M)

P/009320

(9088-M)

N/088448

N/088449

N/088450

N/088454

N/088455

N/088456

2021/10/25

Transmissão

INVISTA Technologies 

S.à.r.l.

INVISTA Textiles (U.K.) Limited, 

com sede em One St Peter’s Square, 

Manchester, Reino Unido, M2 3DE

Transmissão

INVISTA Textiles 

(U.K.) Limited

The LYCRA Company UK Limited, 

com sede em One St Peter’s Square, 

Manchester, Reino Unido, M2 3DE

P/013519

(13436-M)

2021/10/28

Modificação de 

sede

SUMITOMO 

RUBBER 

INDUSTRIES, LTD.

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo- 

-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan

N/005526

N/005527

N/005528

N/005529

N/005530

N/005531

N/005532

N/005533

N/005534

2021/10/19

Modificação de 

sede

Vodatel Technology 

Limited

Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 

VG1110, Ilhas Virgens Britânicas

N/005713

N/005728

N/005730

N/005731

N/005733

N/005734

N/005735

N/005739

N/005740

N/005741

N/005742

2021/10/25

Modificação de 

sede

Fraser and Neave 

Limited

438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 

Point, Singapore 119958, Singapore

N/006228

N/006229

2021/10/21

Modificação de 

identidade

S.p.A. EGIDIO 

GALBANI

EGIDIO GALBANI S.r.l.

N/010674

N/080847

N/080848

N/080849

2021/10/26

Transmissão

HEELING SPORTS 

LIMITED

BBC International LLC, com sede em 

1515 North Federal Highway, Suite 206 

Boca Raton, Florida 33432, U.S.A.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/025191 2021/10/28

Modificação de 

sede

WONG CHEONG 

HENG

641 8

J

N/027032

N/027033

2021/10/21

Modificação de 

sede

JH GLOBAL IP 

Limited

Ritter House, Wickhams Cay II, Road 

Town, Tortola VG1110, British Virgin 

Islands

N/027934

N/027935

N/027936

N/027937

N/027938

N/027939

2021/10/28

Modificação de 

sede

CROCS, INC. 13601 Via Varra, Broomfield, Colorado 

80020, USA

N/031614 2021/10/21

Modificação de 

sede

Bédat & Co. SA 19 chemin du Champ-des-Filles, P.O. 

Box 50, 1228 Plans-les-Ouates, Genève, 

Switzerland

N/035014

N/035015

2021/10/21

Transmissão

P.T. Permona PT PERMONA CIPTA PERSADA, 

com sede em Jalan Medan, Km 7, 

Tambun Nabolon, Siantar Martoba, 

Pematang Siantar, Sumatera Utara, 

Indonesia

N/038952

N/039040

N/039045

2021/10/25

Modificação de 

identidade

Mirage Resorts, 

Incorporated

Mirage Resorts, LLC

N/060689 2021/10/21

Modificação de 

sede

THE 

FOUNTAINSIDE 

COMPANY LIMITED

Largo da Ponte, Nos. 51 e 57, R/C-2 

andar, Taipa, Macau

N/068051 2021/10/28

Modificação de 

sede GUANGZHOU 

GIALEN COSMETICS 

CHAIN CO., LTD.

57

801

Room 80 1, No. 57, Yuncheng West 

Road, Baiyun District, Guangzhou 

City, Guangdong Province, China

N/083940

N/083941

N/083942

N/083943

N/083944

2021/10/25

Modificação de 

identidade

RICCARDO TISCI 

S.R.L.

TENCIL S.R.L.

Modificação de 

sede

TENCIL S.R.L. Via Durini, 25 20122 Milano (MI), 

Itália

N/084024 2021/10/21

Modificação de 

sede

THE WATERSIDE 

COMPANHIA 

LIMITADA

Largo da Ponte, Nos. 51 e 57, R/C-2 

andar, Taipa, Macau

N/084484

N/084485

N/084486

2021/10/28

Modificação de 

sede HONGYUNHONGHE 

TOBACCO (GROUP) 

CO., LTD.

367

No. 367 Hongjin Road, Wuhua District, 

Kunming City, Yunnan Province, China

N/085340 2021/10/12

Transmissão por 

fusão

WMS Gaming Inc. Bally Gaming, Inc., com sede em 6601 

Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 

89119, USA
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/085340 2021/10/12

Modificação de 

identidade

Bally Gaming, Inc. SG Gaming, Inc.

N/087041

N/087042

N/087043

N/087044

N/087045

N/087046

N/087047

N/087048

N/087049

N/087050

N/087051

N/087052

N/087053

N/087054

N/087055

N/087056

N/087057

N/087058

N/087059

N/087060

N/087061

N/087062

N/087063

N/087064

2021/10/12

Modificação de 

sede

Oversea-Chinese 

Banking Corporation 

Limited

63 Chulia Street, #10-00 OCBC Centre, 

Singapore 049514

N/090307

N/090308

N/090309

N/090310

N/090311

N/090312

2021/10/25

Modificação de 

sede

Wisdom Garden Hong 

Kong Limited

Room 2609, China Resources Building, 

26 Harbour Road, Wanchai, Hong 

Kong

N/090978

N/090979

N/090980

N/090981

N/090982

N/090983

2021/10/25

Modificação de 

sede

181 7

N/091677 2021/10/25

Modificação de 

sede

38 6 4

407-1

N/098878

N/098879

N/098880

N/098881

N/098882

2021/10/26

Transmissão

JTH Establishment Tech Data (Singapore) Pte. Ltd. , 

com sede em 10 Ang Mo Kio Street 

65,#05-17/20,Techpoint, Singapore 

569059

N/110702 2021/10/28

Modificação de 

sede

COMPANHIA DE 

INVESTIMENTO 

INTERNACIONAL 

WENG FU, LIMITADA

409

B

N/112197

N/112198

2021/10/21

Modificação de 

sede

V I L A  D A  T A I PA 

DESTINO LIMITADA

Largo da Ponte, Nos. 51 e 57, R/C-2 

andar, Taipa, Macau

N/120890

N/120891

N/121360

N/121361

2021/10/12

Modificação de 

identidade

HGI Group Limited J A N U S  H E N D E R S O N  U K 

(HOLDINGS) LIMITED

N/125044 2021/10/21

Modificação de 

sede Sociedade De Gestão 

de Restauração Lotus, 

Limitada

Largo da Ponte, Nos. 51 e 57, R/C-2 

andar, Taipa, Macau
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/131722

N/131723

N/131724

N/131725

N/131726

N/131727

2021/10/26

Transmissão

Farfetch UK Limited FARTECH CHINA LTD, com sede em 

The Bower, 211 Old Street, London, 

England EC1V 9NR

N/138312 2021/10/25

Modificação de 

sede

G G M LIMITED

489-491

A 9 13B

Flat 13 B, 9/F, Block A, Hong Kong 

Industrial Centre, 489-491 Castle Peak 

Road, Kowloon, Hong Kong

N/142420

N/142421

N/142422

N/142423

N/142424

N/142425

N/142426

N/142427

N/142428

N/142429

N/142430

N/142431

N/142432

N/142433

N/142434

N/142435

N/142436

N/142437

N/142438

N/142439

N/142440

N/142441

N/142442

N/142443

N/142444

N/142445

N/142446

N/142447

N/142448

N/142449

N/142450

N/142451

N/142452

N/142453

2021/10/25

Modificação de 

sede

6 1 1

101D1-7

N/165286

N/165287

N/165288

N/165289

N/165290

N/165291

N/165292

N/165293

N/165294

N/165295

N/165296

N/165297

N/165298

N/165299

N/165300

N/165301

N/165302

N/165303

N/165304

N/165305

N/165306

N/165307

N/177759

N/177760

N/177761

N/177762

N/177763

N/177764

N/177765

N/177766

N/177767

2021/10/26

Transmissão

FARFETCH UK 

LIMITED

FARTECH CHINA LTD, com sede em 

The Bower, 211 Old Street, London, 

England EC1V 9NR

N/173111

N/173112

2021/10/25

Modificação de 

sede

STEPWORLD CO., 

LTD.

6-19-13

6-19-13, Jingumae, Shibuya-Ku, Tokyo, 

Japan
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Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente Classe

N/161973 2021/10/20

LEUNG MING FAI MELVIN

45

N/161980 2021/10/20

LEUNG MING FAI MELVIN

45

N/161987 2021/10/20

LEUNG MING FAI MELVIN

45

N/184357 2021/10/20

SOCIEDADE INTERNACIONAL GRUPO EXCELENTE, LIMITADA

33

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/181098 2021/09/30 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/182730 2021/09/21

CJ Food and Beverage Bei j ing Company 

Limited

Bytedance Ltd.

N/182731 2021/09/21

CJ Food and Beverage Bei j ing Company 

Limited

Bytedance Ltd.

N/184539 2021/10/18

WONG Hao Leng SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.

N/184542 2021/10/18

WONG Hao Leng SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.

N/184543 2021/10/18

WONG Hao Leng SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.

N/184544 2021/10/18

WONG Hao Leng SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.

N/184545 2021/10/18

WONG Hao Leng SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.

N/184546 2021/10/18

WONG Hao Leng SINGAPORE HEADWAY MEDICINE CO.

N/184655 2021/10/15 CLARKE, MURRAY COLIN

N/184656 2021/10/15 CLARKE, MURRAY COLIN

N/184657 2021/10/15 CLARKE, MURRAY COLIN
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Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/182202 2021/10/22 Sociedade de Artes Bambú, Limitada ARTES MUNDI LIMITADA

N/182203 2021/10/22 Sociedade de Artes Bambú, Limitada ARTES MUNDI LIMITADA

N/182204 2021/10/22 Sociedade de Artes Bambú, Limitada ARTES MUNDI LIMITADA

N/182205 2021/10/22 Sociedade de Artes Bambú, Limitada ARTES MUNDI LIMITADA

N/182206 2021/10/22 Sociedade de Artes Bambú, Limitada ARTES MUNDI LIMITADA

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Renovação

N.º

E/000153

Renúncia

N.º Data de despacho

/

Titular/Requerente

E/000292 2021/10/20

Protecção de Desenho e Modelo

97/99/M
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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/002254 2021/10/25 2021/10/25 LOUIS VUITTON MALLETIER

D/002255 2021/10/25 2021/10/25 LOUIS VUITTON MALLETIER

D/002263 2021/10/25 2021/10/25 Turlen Holding SA

D/002293 2021/10/25 2021/10/25 Turlen Holding SA

D/002344 2021/10/25 2021/10/25 DELVAUX CREATEUR SA

D/002345 2021/10/25 2021/10/25 DELVAUX CREATEUR SA

D/002445 2021/10/25 2021/10/25 DELVAUX CREATEUR SA

D/002472 2021/10/25 2021/10/25

GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

D/002473 2021/10/25 2021/10/25

GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

D/002520 2021/10/25 2021/10/25 A.S. Watson TM Limited

D/002526 2021/10/25 2021/10/25

D/002533 2021/10/25 2021/10/25

Guangdong Dopdea Energy Technology Co., Ltd.

D/002548 2021/10/25 2021/10/25

Guangdong Dopdea Energy Technology Co., Ltd.

D/002574 2021/10/25 2021/10/25

DAIO PAPER CORPORATION

D/002576 2021/10/25 2021/10/25

DAIO PAPER CORPORATION

D/002584 2021/10/25 2021/10/25 Bauerfeind AG

D/002611 2021/10/25 2021/10/25 ELC MANAGEMENT LLC

D/002612 2021/10/25 2021/10/25 ELC MANAGEMENT LLC

D/002621 2021/10/25 2021/10/25

D/002622 2021/10/25 2021/10/25

ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG

D/002623 2021/10/25 2021/10/25

ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG

D/002624 2021/10/25 2021/10/25 ROLEX SA

D/002627 2021/10/25 2021/10/25

D/002642 2021/10/25 2021/10/25

LEGUANO GMBH

D/002643 2021/10/25 2021/10/25

DR. ISHII COSMETICS CO., LTD
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular

D/002645 2021/10/25 2021/10/25

D/002646 2021/10/25 2021/10/25

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/005199

[22]  Data de pedido : 2021/08/30

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001777.8

Data de pedido 2021/06/29 N.º de anúncio CN 

113330419A 2021/08/31

[51]  Classificação : G06F8/61, G06F8/71

[54]  Título : 

 Um método e dispositivo de aplicação e instalação de 

equipamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/28  Singapura

N.º 10202107092P

[21]  N.º : J/005200

[22]  Data de pedido : 2021/08/30

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nve nç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001772.5

Data de pedido 2021/06/29 N.º de anúncio CN 

113424153A 2021/09/21

[51]  Classificação : G06F9/50, G06F9/54, G06F9/30

[54]  Título : 

 Um método e dispositivo de operação e manutenção 

automática.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/28  Singapura

N.º 10202107096Q
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[21]  N.º : J/005207

[22]  Data de pedido : 2021/08/30

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001754.7

Data de pedido 2021/06/28 N.º de anúncio CN 

113329797A 2021/08/31

[51]  Classificação : A63F13/52, A63F13/55

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e meio de armaze-

namento de controlo do estado de jogo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/14  Singapura

N.º 10202106354X

[21]  N.º : J/005208

[22]  Data de pedido : 2021/08/30

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001697.2

Data de pedido 2021/06/01 N.º de anúncio CN 

113424195A 2021/09/21

[51]  Classificação : G06K9/00, A63F1/00, A63F13/45, 

A63F13/75

[54]  Títu lo : 

 Método, dispositivo, equipamento e meio de armaze-

namento de processamento do estado de jogo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/04/27  Singapura

N.º 10202104316S

[21]  N.º : J/005211

[22]  Data de pedido : 2021/08/30

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente d e I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001698.7

Data de pedido 2021/06/08 N.º de anúncio CN 

113348465A 2021/09/03

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/32, G06K9/46

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e meio de armaze-

namento de previsão de associatividade de objectos 

nas imagens.
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[57]  Resumo : 

 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/02/22  Singapura

N.º 10202101743P

[21]  N.º : J/005214

[22]  Data de pedido : 2021/08/30

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente d e I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001706.8

Data de pedido 2021/06/08 N.º de anúncio CN 

113424220A 2021/09/21

[51]  Classificação : G06T5/00, G06T7/10, G06T17/20

[54]  Título : 

 Rede de conclusão da geração da nuvem de pontos e 

processamento de dados em nuvem de pontos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/03/30  Singapura

N.º 10202103270P

[21]  N.º : J/005217

[22]  Data de pedido : 2021/08/30

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001761.7

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113424196A 2021/09/21

[51]  Classificação : G06K9/00

[54]  Título : 

 Um método, dispositivo e sistema de processamento 

de dados, equipamento electrónico.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/18  Singapura

N.º 10202106645U

[21]  N.º : J/005220

[22]  Data de pedido : 2021/08/30

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591
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 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001755.1

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113329796A 2021/08/31

[51]  Classificação : A63F13/49, A63F13/493

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de controlo de estado de jogo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/18  Singapura

N.º 10202106647X

[21]  N.º : J/005276

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[71]  Requerente : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117 , 100080

 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 pedido 202110711749.7

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113343678A 2021/09/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G06F40/279, G06F40/211, 

G06F40/284, G06K9/20, G06K9/34, G06N3/04, 

G06N3/08

[54]  Título : 

 Um método, dispositivo, equipamento electrónico e meio 

de armazenamento para correcção de erros de texto.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005277

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[71]  Requerente : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117 , 100080

 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 pedido 202110726513.0

Data de pedido 2021/06/29 N.º de anúncio CN 

113343972A 2021/09/03

[51]  Classificação : G06K9/20, G06K9/34, G06F40/30, 

G06F40/295, G06F40/211, G06N3/08

[54]  Título : 

 Um método, dispositivo, equipamento electrónico e 

meio de armazenamento para leitura.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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[21]  N.º : J/005278

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[71]  Requerente : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117 , 100080

 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 pedido 202110729630.2

Data de pedido 2021/06/29 N.º de anúncio CN 

113269154A 2021/08/17

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/62, G06N3/04, 

G06N3/08

[54]  Título : 

 Um método, dispositivo, equipamento electrónico e meio 

de armazenamento para reconhecimento de imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005280

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[71]  Requerente : 

 Shanghai SenseTime Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 391 3

1605A , 200233

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202110221192.9

Data de pedido 2021/02/26 N.º de anúncio CN 

112947908A 2021/06/11

[51]  Classificação : G06F8/30, G06F8/41

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e meio de armaze-

namento para geração de código.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005281

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[71]  Requerente : 

 Shanghai SenseTime Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 391 3

1605A , 200233

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202110602236.2

Data de pedido 2021/05/31 N.º de anúncio CN 

113344195A 2021/09/03

[51]  Classificação : G06N3/08

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e meio de armaze-

namento para o treinamento de rede e o processamen-

to de imagem.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005282

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[71]  Requerente : 

 Shanghai SenseTime Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 391 3

1605A , 200233

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202110602248.5

Data de pedido 2021/05/31 N.º de anúncio CN 

113344180A 2021/09/03

[51]  Classificação : G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e meio de armaze-

namento para o treinamento de rede neural e o pro-

cessamento de imagem.

[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.

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/005018

[22]  Data de pedido : 2021/07/02

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[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 : J , B , S , D , P

, J , V S , J-C , K W

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580066844.9

Data de pedido 2015/10/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 107912040B 2021/04/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D403/14, C07D237/04, 

C07D405/14, C07D401/14, C07D207/04, C07D403/06, 

C07D471/04, A61K31/4439, A61K31/444, A61K31/513, 

A 61 K 3 1 / 417 8 ,  A 61 K 3 1 / 41 5 5 ,  A 61 K 3 1 / 5 3 7 7, 

A61K31/437, A61K31/4725, A61P35/00

[54]  Título : 
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 Compostos de «pyrrolidine amide» que servem de ini-

bidores de desmetilase de histona.

[57]  Resumo : 

K DM5

I

 

 A

   

[30]  P r ior idade : 2014/10/10  Ch ina

N.º PCT/CN2014/088309

[21]  N.º : J/005039

[22]  Data de pedido : 2021/07/14

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

  Endereço : Route 206 And Province Line Road, 

Princeton, NJ 08543, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S. , L. , D. , 

M. , G.C. , J. , , M.J.

, A.T. , S.R. , V. , , 

A.P.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201380056757.6

Data de pedido 2013/09/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 104768969B 2021/04/16

[51]  Classificação : C07K14/435

[54]  Título : 

 Proteínas do domínio esqueleto baseada em fibronec-

tina que se ligam à miostatina.

[57]  Resumo : 

COPD

[30]  Prioridade : 2012/09/13  Estados Unidos 

da América N.º 61/700697

 2013/03/13  Estados Unidos da América

N.º 61/780005

[21]  N.º : J/005054

[22]  Data de pedido : 2021/07/19

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080, 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 , R

, V H-W , J , T , D J , 

B K , A , A M , C G

, Y , M C , K W , K

  Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : N.º de patente ZL201580066923.X

Data de pedido 2015/10/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 107108512B 2021/05/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D223/16, C07D243/12, 

C07D267/14, C07D281/10, A61K31/551, A61K31/553, 

A61K31/554, A61P29/00, A61P37/00, A61P35/00

[54]  Título : 

 Compostos terapêuticos e seus usos.

[57]  Resumo : I

A

C BP EP300

I

CBP EP300

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2014/10/10  Ch ina

N.º PCT/CN2014/088315

[21]  N.º : J/005062

[22]  Data de pedido : 2021/07/21

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : G1

 G1 THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 700 Park Offices Drive, Suite 200, Re-

search Triangle Park, North Carolina 27709, USA
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  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J C , J E , P J

, F X

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810443050.5

Data de pedido 2014/03/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 108434149B 2021/05/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/527, A61K31/138, 

A61K31/4196, A61K31/519, A61K31/5377, A61P35/00, 

C07D487/20, C07D487/14, A61K45/06, A61K39/395

[54]  Título : Rb HSPC

 Terapia de preservação de HSPC para proliferação de 

células anormais Rb-positivas.

[57]  Resumo : 

R B Rb

HSPC

R B

4/6 CDK 4/6

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/15  Estados Unidos 

da América N.º 61/798,772

 2013/08/01  Estados Unidos da América

N.º 61/861,374

 2013/12/03  Estados Unidos da América

N.º 61/911,354

 2014/03/07  Estados Unidos da América

N.º 61/949,786

[21]  N.º : J/005063

[22]  Data de pedido : 2021/07/21

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 2-2, Nihonbashi Honcho 2-Chome, 

Chuo-Ku Tokyo 103-8330, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880026982.8

Data de pedido 2018/04/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 110913867B 2021/06/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/ 717,  A61K 9/0 6 , 

A61K47/10, A61K47/12, A61K47/32, A61P27/02, 

A61P27/04

[54]  Título : 

 Gelificação térmica de lágrimas artificiais.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/04/25  Japão

N.º 2017-086512

 2017/12/26  Japão N.º 2017-249891

[21]  N.º : J/005082

[22]  Data de pedido : 2021/07/26

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 INSTAD PRE FABRICATION PTE LTD

  Endereço : 101 Pioneer Road, Singapore 639581, 

Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor :  CHAN, Kwan Heng

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780057221.4 

Data de pedido 2017/07/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 109716038B 2021/06/18

[51]  Classificação : F24F13/02, F16L23/14, F16L23/16, 

E04F17/04, B60H1/00

[54]  Título : 

 Placa para tubos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/07/25  Singapura

N.º 10201606130V
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[21]  N.º : J/005110

[22]  Data de pedido : 2021/08/03

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 Shanghai Jinchen Medical & Pharmaceutical Techno-

logy Co., Ltd.

  Endereço : 

211 302 368  200131

 Room No. 368, Place No. 302, No. 211, Fute North 

Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shan-

ghai Province 200131, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  ZHANG Xinping

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811101842.0

Data de pedido 2018/09/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 109124712B 2021/05/07

[51]  Classificação : A61B17/08

[54]  Título : 

 Dispositivo de fechamento de ferida.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005271

[22]  Data de pedido : 2021/09/09

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 FLUENCE WATER PRODUCTS AND INNOVA-

TION LTD

  Endereço : 7 Ha’eshel St Caesarea Industrial Park 

P.O. Box 3171 3088900 Caesarea, Israel

  Nacionalidade :  Israelita

[72]  Inventor : R–I , E B , L , 

– , , 

  Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : N.º de patente ZL201580060290.1

Data de pedido 2015/09/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 107001086B 2021/06/25

[51]  Classificação : C02F3/10, C02F3/20, C02F3/30, 

C02F3/12

[54]  Título : 

 Módulo, reactor, sistema e método para tratamento de 

água.

[57]  Resumo : 

i

i i

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/09/08  Estados Unidos 

da América N.º 62/047,267

[21]  N.º : J/005272

[22]  Data de pedido : 2021/09/09

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 University of Southampton

  Endereço : University Road Highfield Southamp-

ton, S017,1 BJ, GB

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : , M , 

, , P , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710789909.3

Data de pedido 2011/08/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 107670034B 2021/07/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61P35/0 0, 

A61P29/00, G01N33/68

[54]  Título : Fc RIIB CD32B CD20
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 Apl icação de combinações de Fc Gam ma R II B 

(CD32B) e anticorpos específicos CD20.

[57]  Resumo : Fc RIIb

i

Fc RIIb Fc i i

Fc Fc RIIb

Fc RIIb

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2010/08/20  Reino Unido

N.º 1013989.7

[21]  N.º : J/005279

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : P , T , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780005254.4

Data de pedido 2017/02/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 108473501B 2021/07/16

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D487/04, A61K31/5025, 

A61P11/06, A61P29/00

[54]  Título : 

 Compostos terapêuticos, composições e método de uso 

dos mesmos.

[57]  Resumo : I

Janus

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/02/18  Estados Unidos 

da América N.º 62/297,061

[21]  N.º : J/005283

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[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 ZL201910045247.8

Data de pedido 2019/01/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 109816701B 2021/07/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6T 7/29 2 ,  G 0 6T 7/2 4 6 , 

G06T7/207, G06K9/62

[54]  Título : 

 Um método, dispositivo e meio de armazenamento 

para rastreamento de destino.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005284

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 Rhizen Pharmaceuticals S.A.

  Endereço : Fritz Courvoisier 40, CH-2300, La 

Chaux de Fonds, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  I nventor : 

 KUMAR VENKATA SATYA VAKKA-

LANKA, Swaroop,  VISWA-

NADHA, Srikant
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580052216.5

Data de pedido 2015/09/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 106714842B 2021/07/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/0 6, A61K 31/519, 

A61K31/56, A61K31/573, A61P37/02, A61P11/00, 

A61P29/00, A61P17/10, A61P19/02, A61P11/06

[54]  Título : PI3K 

 Método de tratamento e composições compreendendo 

«dual PI3K delta-gamma kinase inhibitor» e «corticos-

teroid».

[57]  Resumo : COPD

I PF

PI3K 

PI3K 

[30]  P r ior idade : 2014/09/03  Í nd ia

N.º 4287/CHE/2014

[21]  N.º : J/005285

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 SHANGHAI JMT BIO INC

  Endereço : 

300 201  201210

 No.300 Curie Rd, Zhang Jiang High-Tech Park, Pu-

dong District, Shanghai 201210, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610787256.0

Data de pedido 2016/08/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 107773755B 2021/06/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395,  A61K 9/0 8 , 

A61P35/0 0, A61P35/02 , A61P17/06, A61P17/0 0, 

A61P19/02 , A61P29/0 0, A61P37/08, A61P15/0 0, 

A61P13/08, A61P37/02

[54]  Título : 

 Preparações injectáveis de anticorpo monoclonal de 

«anti-EGFR».

[57]  Resumo : 

epi-

thelial growth factor receptor EGFR

EGF R

EGF R

25 40 2 8

[21]  N.º : J/005286

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 GATEWAY AUTOART LIMITED

  Endereço : 68

19 B

 Unit B, 19F., Tsuen Wan International Centre, 68 

Wang Lung Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[73]  Titular : 

 GATEWAY AUTOART JAPAN CORPORATION

  Endereço : 2113-6, Tsuboi, Ichinomiya-Cho, Fue-

fuki-Shi, Yamanashi 4050077, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  KWAN, KELVIN YUET-MING

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810425901.3

Data de pedido 2018/05/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 110454016B 2021/08/17

[51]  Classificação : E05D3/02, E05D5/02, E05D9/00

[54]  Título : 

 Mecanismo de dobradiça para porta do carro-modelo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005287

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 JAPAN TOBACCO INC.

  Endereço : 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 

Tokyo 105-6927 Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680060597.6

Data de pedido 2016/08/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 108137515B 2021/07/06

[51]  Classificação : C07D251/22, A61K31/53, A61K45/00, 

A61P 9/10, A61P17/0 0, A61P19/0 2 , A61P 25/0 0, 

A61P25/04, A61P25/28, A61P27/02 , A61P27/06, 

A61P29/00, A61P35/00, A61P43/00, C07D401/04

[54]  Título : 

 Composto de «hydroxytriazine» e uso médico do mesmo.

[57]  Resumo : mPGES-1

I-a I-b

I-c

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/08/17  Japão

N.º 2015-160284

[21]  N.º : J/005288

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 MACROGENICS, INC.

  Endereço : 1500 East Gude Drive Rockville, Ma-

ryland, 20850, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710597853.1

Data de pedido 2009/03/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 107236044B 2021/07/02

[51]  Classificação : C07K16/32, A61K39/395, A61P35/00

[54]  Título : HER2/neu-

 Anticorpos específicos de HER2/neu e métodos de 

uso dos mesmos.

[57]  Resumo : HER2/neu

HER2/neu 4D5 4D5

4D5

4D5

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2008/04/02  Estados Unidos 

da América N.º 61/041,649

[21]  N.º : J/005289

[22]  Data de pedido : 2021/09/13

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 CSPC MEGALITH BIOPHARMACEUTICAL CO., 

LTD.

  Endereço : 226

 226 Huanghe Avenue, Shijiazhuang, Hebei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : N.º de patente ZL201580031364.9

Data de pedido 2015/06/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 106604741B 2021/06/11

[51]  Classificação : A61K39/00, A61K39/385

[54]  Título : -

 Conjugados de anticorpo-drogas de forma homogénea 

preparados por meio de métodos enzimáticos.

[57]  Resumo : Fc

Fc Fc

N- Fc N- Fc N-

Fc

Fc

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/12  Estados Unidos 

da América N.º 62/011534

[21]  N.º : J/005290

[22]  Data de pedido : 2021/09/14

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE
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  Endereço : 161

 161, Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810756996.7

Data de pedido 2013/01/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 108924570B 2021/08/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/70, H04N19/196, 

H04N19/463, H04N19/50, H04N19/126

[54]  Título : 

 Método para codificação e decodificação de vídeo que 

usa matriz de quantização.

[57]  Resumo : 

4×4

8×8 16×16 32×32

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/01/20  Coreia do Sul

N.º 10-2012-0006564

 2012/02/06  C oreia do Su l N.º 10-2012-

0011672

 2012/02/09  C oreia do Su l N.º 10-2012-

0013462

 2012/02/10  C oreia do Su l N.º 10-2012-

0013996

 2012/04/16  C oreia do Su l N.º 10-2012-

0038971

[21]  N.º : J/005293

[22]  Data de pedido : 2021/09/14

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 Certis CISCO Security Pte Ltd

  Endereço : 20

409179

 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapore 409179

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680085463.X

Data de pedido 2016/04/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 109154965B 2021/08/10

[51]  Classificação : G06F21/55

[54]  Título : 3D

 Sistema e método de corroboração de incidentes de 

ameaças em referência temporal discreta usando mo-

delagem e abstracção de 3D.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005294

[22]  Data de pedido : 2021/09/15

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : FMC 

 FMC CORPORATION

  Endereço : 2929 Walnut Street, Philadelphia, 

Pennsylvania 19104, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  ZHANG, Wenming, M A

 ROSSI, Michael Alan

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680081471.7

Data de pedido 2016/12/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 108699031B 2021/06/15

[51]  Classificação : C07D401/14, A01N43/56, C07D401/04

[54]  Título : 

 «Bicyclic azole pesticides» substituídos por heterócicos.

[57]  Resumo : 

 

 1

N- I A X
1

X
2

X
3

X
4
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[30]  Prioridade : 2015/12/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/266,844

[21]  N.º : J/005295

[22]  Data de pedido : 2021/09/15

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : IX 

 IX BIOPHARMA LTD

  Endereço : 80 Robinson Road, #02-00, Singapore 

068898

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : C B S  LIM, Chin Beng, Ste-

phen, V B  SUNDERLAND, Vivian, Bruce, 

Y H E  LEE, Yip Hang, Eddy

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711140321.1

Data de pedido 2010/10/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 107811980B 2021/06/18

[51]  Classificação : A61K9/20, A61K45/06, A61K47/36, 

A61K47/26, A61K47/38, A61K31/4468, A61K31/485, 

A61K38/06, A61K31/4045, A61K31/5517, A61K9/26, 

A61P25/04, A61P29/00, A61P25/22, A61P25/20

[54]  Título : 

 Forma de dosagem sólida que é dissolvido rápidamente.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2009/10/30  Singapura

N.º 200907221-6

[21]  N.º : J/005296

[22]  Data de pedido : 2021/09/15

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 Celgene Corporation

  Endereço : 86 Morris Avenue Summit, NJ 07901, 

US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M , F , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810299519.2

Data de pedido 2013/08/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 108484571B 2021/08/17

[51]  Classificação : C07D401/04, A61K31/5377, A61P35/00, 

A61P35/02, A61P29/00, A61P37/06, A61P31/12, A61P37/08, 

A61P31/04, A61P27/02, A61P19/02, A61P15/00, A61P9/04, 

A61P13/12, A61P11/00, A61P3/14, A61P9/10, A61P1/00, 

A61P9/00, A61P25/28, A61P25/14, A61P25/16, A61P21/00, 

A61P21/02, A61P17/06

[54]  Título : 

 Sais e formas sólidas de compostos, composições com-

preendendo os mesmos e métodos de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : 3- 4- 4-

-1- -2- -2,6-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/08/09  Estados Unidos 

da América N.º 61/681,484

[21]  N.º : J/005297

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710214724.X

Data de pedido 2017/04/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 107203875B 2021/07/20

[51]  Classificação : G06Q20/10, G06Q40/02

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de liquidação de capital e o res-

pectivo servidor.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005298

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 Theracos Sub, LLC

  Endereço : 225 Cedar Hil l Street, Suite 200, 

Marlborough, MA 01752, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

, , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201380080181.7

Data de pedido 2013/10/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 105611920B 2021/07/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/03,  A61K 31/34, 

C07C25/18, A61K31/10, C07B41/04

[54]  Título : -

 Preparação de derivados de «hydroxy-benzylbenzene».

[57]  Resumo : SGLT2

[21]  N.º : J/005299

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 Enedym Inc.

  Endereço : Suite 301A-175 Longwood Rd. S, Ha-

milton, ON L8P 0A1, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680027935.6

Data de pedido 2016/05/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 108028583B 2021/06/25

[51]  Classificação : H02K19/00, H02K1/14, H02K1/24, 

H02K15/00

[54]  Título : -

 Máquina de relutância comutada com «even pole-

-phase index».

[57]  Resumo : 

Ns

N s

i  

ii  

m k Ns m

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/05/15  Estados Unidos 

da América N.º 62/161,905

[21]  N.º : J/005301

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 1 3

7 710-712  100084

 Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building, 1 st Courtyard, 

Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing 

100084, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  HUANG, Rui,  GAO, Yunhe

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811500631.4

Data de pedido 2018/12/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 109754389B 2021/08/24

[51]  Classificação : G06T7/00, G06T7/73, G16H30/20, 

G16H50/20

[54]  Título : 

 Método, dispositivo e equipamento de tratamento de 

imagem.

[57]  Resumo : 

X Y Z

X

Y Z

X Y
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005302

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH A R M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, , , , , , 

  Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : N.º de patente ZL201880047086.X

Data de pedido 2018/07/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 110944989B 2021/06/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/12, A61K31/675, 

A61K31/505, A61P35/00

[54]  T ítu lo : EGF R

 Composto de «Aryl-Phosphorus-Oxygen» como inibi-

dor de quinase de EGFR.

[57]  Resumo : EGFR

I

I

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/07/19  C h i na

N.º 201710592778.X

 2017/12/06  China N.º 201711277584.7

 2018/02/08  China N.º 201810130633.2

 2018/04/19  China N.º 201810355614.X

[21]  N.º : J/005303

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH A R M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880036803.9

Data de pedido 2018/06/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 110678461B 2021/08/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/14, C07D401/04, 

A61K31/498, A61K31/4709, A61P35/00, A61P29/00

[54]  Título : Syk

 Inibidor de SYK e método de uso do mesmo.

[57]  Resumo : Syk

I

Syk

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/06/14  C h i na

N.º 201710448438.X

[21]  N.º : J/005304

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980005380.9

Data de pedido 2019/05/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 111247151B 2021/08/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D487/04, C07D471/04, 

A61K31/407, A61K31/437, A61K31/4468, A61K31/44, 

A61K31/20

[54]  Título : 2,3- -1H- -7-

 Derivados de «2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-7-formami-

de» e aplicação dos mesmos.

[57]  Re su mo : 

2,3- -1H- -7-
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HBV

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/05/25  China

N.º 201810528259.1

 2018/07/27  China N.º 201810843225.1

 2018/10/12  China N.º 201811189801.1

[21]  N.º : J/005305

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH A R M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880055633.9

Data de pedido 2018/08/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 111032644B 2021/08/10

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D403/04, C07D491/107, 

C07D471/04, A61K31/4178, A61K31/4184, A61P35/00, 

A61P19/00

[54]  Título : 

 Composto de «Diarylthiohydantoin» como antagonista 

de receptor de androgénio.

[57]  Resumo : 

[30]  P r ior idade : 2017/08/07  China

N.º 201710667860.4

 2018/04/13  China N.º 201810333652.5

[21]  N.º : J/005306

[22]  Data de pedido : 2021/09/17

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J A , T , L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580075206.3

Data de pedido 2015/12/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 107206101B 2021/06/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K47/68 , A61K 31/475, 

A61K31/5377, A61P35/00

[54]  Título : -

 Compostos de «Quaternary amine» e conjugados de 

anticorpo-droga dos mesmos.

[57]  Resumo : I -

Ab L D p Ab p 1-8 L D

Str Pep Sp D Str

Ab Pep D

R
20

R
30

C1-C6

R
10

R
30

C1-C6 R
10

R
20

N

C3-C7 R
30

R
10

R
20

N Sp D

I

- I -

I -

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/12/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/087,127

[21]  N.º : J/005307

[22]  Data de pedido : 2021/09/17

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , P , A

– , R , C , E , P , 

T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580059475.0
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Data de pedido 2015/11/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 107074955B 2021/06/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K16/4 6 , 

A61K39/00, A61P35/00

[54]  Título : FolR1 CD3 T

 Moléculas de ligação ao antígeno das células T activa-

das e biespecíficas que se destinam a folR1 e CD3.

[57]  Resumo : T

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/11/20  União Euro-

peia N.º 14194147.6

[21]  N.º : J/005308

[22]  Data de pedido : 2021/09/17

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J , M , C , 

M , J T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680068956.2

Data de pedido 2016/12/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 108291913B 2021/08/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G01N33/569, G01N33/53, 

G01N33/536

[54]  Título : 

 Método para determinar o modo de interacção In Vivo.

[57]  Resumo : 

IgG1

1

2

Fab Fc

-

Fabs

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/09  União Euro-

peia N.º 15198582.7

[21]  N.º : J/005310

[22]  Data de pedido : 2021/09/17

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STA-

TE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND 

MECHANICAL COLLEGE

  Endereço : 6400 Perkins Road, B1035, Beaton 

Rouge, Louisiana 70808-4124, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 UNIVERSITY OF WARSAW

  Endereço : UL. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 

00-927 Warszawa, Poland

  Nacionalidade :  Polaca

[72]  Inventor : J , E M –

, J , E , R E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710815709.0

Data de pedido 2008/06/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 107501370B 2021/06/18

[51]  Classificação : C07H21/02, C07H1/00, C12P19/34, 

C07K1/00

[54]  Título : RNA -

 Síntese e uso de «anti-reverse phosphorothioate analo-

gs of the messenger RNA cap».

[57]  Resu mo : R NA

7-

2’-O mR NA

-

anti-reverse cap analog ARCA ARCA

S

S-A RCA

S-ARCA

eI F4E

S-ARCA mRNA

mR NA m
7
GpppG

mRNA
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2007/06/19  Estados Unidos 

da América N.º 60/944,842

[21]  N.º : J/005312

[22]  Data de pedido : 2021/09/17

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : X-

 X-CHEM, INC.

  Endereço : 100 Beaver Street, Suite 101, Wal-

tham, MA 02453 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A D , A , M

, R W

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580077171.7

Data de pedido 2015/12/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 107428795B 2021/06/18

[51]  Classificação : C07H21/02

[54]  Título : DNA

 Métodos para marcar bibliotecas codificadas por DNA.

[57]  Resumo : 

Z n
2+

5’- 3’- 5’-

3’-

3’- 5’-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/12/30  Estados Unidos 

da América N.º 62/098037

[21]  N.º : J/005313

[22]  Data de pedido : 2021/09/20

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 MERSANA THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 840 Memorial Drive, Cambridge, MA 

02139 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : N D , M J , E M

, T B , P U , B , A V

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580044201.4

Data de pedido 2015/06/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 107074962B 2021/06/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C 07K16/32 , A61K 39/395, 

A61K47/68, A61P35/00

[54]  Título : HER2

 Anticorpos monoclonais contra o epítopo HER2 e mé-

todos de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : HER2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 62/013944

 2014/08/07  Estados Unidos da América

N.º 62/034489

 2015/04/15  Estados Unidos da América

N.º 62/147960

 2015/04/17  Estados Unidos da América

N.º 62/149444

[21]  N.º : J/005315

[22]  Data de pedido : 2021/09/21

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 43

 044600

 No. 43 Fumin Road, Ruicheng County, Yuncheng, 

Shanxi 044600, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SUZHOU YABAO PHARMACEUTICAL R&D 

CO., LTD.

  Endereço : 218

A3-212 215123

 Unit 801, Building B7, BioBay, No. 218 Xing Hu Street, 

Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu 215123, China

  Nacionalidade :  Chinesa



16760    46   2021  11  17 

[72]  Inventor :  ZHANG, Fei,  WANG, 

Peng,  SUN, Lili,  ZHU, Lin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810052483.8

Data de pedido 2018/01/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 110054657B 2021/06/29

[51]  Classificação : C07H17/02, C07H1/00

[54]  Título : 

 Composto de «Glucopyranose-substituted pyrazole» e 

método de preparação do mesmo.

[57]  Resumo : 

SGLTs

  Figura : 

[21]  N.º : J/005316

[22]  Data de pedido : 2021/09/21

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 1 3

7 710-712  100084

 Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building, 1 st Courtyard, 

Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing 

100084, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  HU, Zhiqiang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910251891.0

Data de pedido 2019/03/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 109994155B 2021/08/20

[51]  Classificação : G16B30/00, G16B20/20

[54]  Título : 

 Método, dispositivo e meio de armazenamento para 

identificação de variação genética.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005317

[22]  Data de pedido : 2021/09/21

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 Newsoara Biopharma Co., Ltd.

  Endereço : 

218 26 301

 Unit 301, Building 26, Biomedicine Industrial Park, 

No.218 Sangtian Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou 

Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : S D  BROWN, Samuel, David, 

O  KHARENKO, Olesya

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680081214.3

Data de pedido 2016/12/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 108602821B 2021/06/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/437, 

A61K31/46, A61P35/00

[54]  Título : 1H- 4,5-B BET

 Inibidores de «1H-Imidazo[4,5-B]Pyridinyl and Bet 

Bromodomain».

[57]  Resumo : 

BET 1H- 4,5-b

2- -2,3- -1H- 4,5-b

[30]  Prioridade : 2015/12/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/267,051

[21]  N.º : J/005318

[22]  Data de pedido : 2021/09/21

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 NGM Biopharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 630 Gateway Blvd. South San Francis-

co, CA 94080, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , A

  Patente de I nvenç ão da 
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DNPI : N.º de patente ZL201511029485.8

Data de pedido 2012/06/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 105601748B 2021/08/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K19/0 0 ,  C12N15/62 , 

C12N15/63, C12N5/10, A61K38/18, A61P3/10

[54]  Título : 

 Composições destinadas ao metabolismo de doenças e 

tratamento de doenças, a aplicação e o método de uso 

das mesmas.

[57]  Resumo : 

19 FGF19

21 FGF21

19 FGF19

21 FGF21

19 FGF19 21

FGF21

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/07/01  Estados Unidos 

da América N.º 61/504,128

 2011/08/04  Estados Unidos da América

N.º 61/515,126

[21]  N.º : J/005319

[22]  Data de pedido : 2021/09/21

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : S , A , O

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010011894.X

Data de pedido 2015/03/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 111182442B 2021/08/27

[51]  Classificação : H04S3/00, G10L19/008, G10L19/24

[54]  Título : (HOA)

 Método, dispositivo e meio para comprimir a represen-

tação de sinal ambissônico de ordem superior (HOA).

[57]  Resumo : 

HOA

HOA HOA

HOA

HOA C k HOA

802 X PS

k-1 HOA CA M B k-1

HOA CA M B k-1

HOA cn k-1 HOA

HOA cA M B n

k-1 HOA HOA

HOA HOA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/03/21  União Euro-

peia N.º 14305411.2

[21]  N.º : J/005320

[22]  Data de pedido : 2021/09/23

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 JANSSEN PHARMACEUTICA NV

  Endereço : Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : C G B , , F L , T P

, D W , M A , S , B M

, D M , , , M K

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680038830.0

Data de pedido 2016/04/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 107835814B 2021/07/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/437, 

C07D471/14, A61P25/00, A61P29/00

[54]  Título : AMPA

 «Azabenzimidazoles» e seu uso como moduladores do 

receptor AMPA.

[57]  Resumo : I

N-

 

 I

I

[30]  Prioridade : 2015/04/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/154313



16762    46   2021  11  17 

[21]  N.º : J/005321

[22]  Data de pedido : 2021/09/23

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : ELC

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : H F , C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780030186.7

Data de pedido 2017/03/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 109068832B 2021/07/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A45D4 0/26 ,  A4 6B15/0 0 , 

A46B11/00, A45D40/00

[54]  T ítu lo : 

 Sistema de aplicador de aquecimento com componen-

tes reutilizáveis.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/16  Estados Unidos 

da América N.º 15/071811

[21]  N.º : J/005323

[22]  Data de pedido : 2021/09/24

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 Medshine Discovery Inc.

  Endereço : 210032 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980012560.X

Data de pedido 2019/01/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 111741960B 2021/06/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D495/04, A61K31/519, 

A61P31/22

[54]  Título : 3,4- 3,2-d

 Forma de cristal de composto de «3,4-Dihydrothieno 

[3,2-D] pyrimidine» e método de preparação do mesmo.

[57]  Resu mo : 3,4- 3,2-d

1 A HC M V

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/02/08  China

N.º 201810130625.8

[21]  N.º : J/005324

[22]  Data de pedido : 2021/09/24

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 CHIKKI CO., LTD.

  Endereço : 191-7, Aza Konanmuta, Imabuku, 

Yame-Shi, Fukuoka 8340061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710037917.2

Data de pedido 2017/01/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 108325995B 2021/07/06

[51]  Classificação : B09B3/00, F23G7/06

[54]  Título : 

 Dispositivo de processamento de secagem e método de 

processamento de secagem.

[57]  Resumo : 

8
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005325

[22]  Data de pedido : 2021/09/24

[24]  Data de despacho : 2021/10/26

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , 

, , , 

, –

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480052952.6

Data de pedido 2014/09/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 105593211B 2021/07/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D209/42, C07D403/10, 

C07D405/12, C07D405/14, C07D413/14, C07D417/14, 

C07D471/04, A61K31/404, A61K31/416, A61P25/28

[54]  Título : 

 Derivados de «Indol e indazol».

[57]  Resumo : 

A A A

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/09/27  União Euro-

peia N.º 13186458.9

Averbamento

N.º Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/001945 2021/10/26

Modificação de 

identidade COMBA TELECOM 

SYSTEMS (CHINA) 

LTD.

COMBA NETWORK SYSTEMS 

COMPANY LIMITED

J/003839 2021/10/21

Transmissão DONALD JACOBS

ENAT 

E^NAT TECHNOLOGIES, LLC., com 

sede em 1520 S. Arlington St. Akron, 

Ohio 44306 USA

J/004308

J/004407

J/004461

J/004471

J/004495

J/004496

J/004737

J/004738

J/004831

J/004840

J/004910

2021/10/19

Modificação de 

identidade A N G E L P LAY I N G 

CARDS CO., LTD.

ANGEL GROUP CO., LTD.
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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 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001658

[22]  Data de pedido : 2020/05/14

[71]  Requerente : 

  Endereço : 38 210

5 8

[72]  Inventor : , 

[51]  Classificação : A63F9/02

[54]  Título : 

 Método e dispositivo que permite os jogos de tiro re-

trancar (relock) de forma sustentável os tiros.

[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 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/001617 2021/10/25 2021/10/25

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/001247 2021/10/26 CFPH, LLC 98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º
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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/001654 2021/10/26

G u a n g z h o u B l u e M o o n 

Industrial Co., Ltd.

98 9 1 a f) 61 80 2

Art.º 98.º, conjugado com as alíneas a) e f) do n.º 1 do art.º 9.º e o 

art.º 61.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 80.º.

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

I/001430

I/001520

I/001535

I/001536

2021/10/21

Modificação de 

identidade

ANGEL PLAYING CARDS CO., 

LTD. ANGEL GROUP CO., LTD. 

I/001540 2021/10/26

Modificação de 

sede

Ta k s h i n g D i o x i n  D i s p o s a l 

Corporation

1936 Hunt ington Dr S te E , South 

Pasadena, California 91030, United States

I/001544

I/001545

I/001547

I/001548

I/001576

I/001579

I/001587

I/001600

I/001615

I/001640

I/001641

I/001661

I/001686

I/001692

I/001696

I/001704

2021/10/21

Modificação de 

identidade

ANGEL PLAYING CARDS CO., 

LTD.

ANGEL GROUP CO., LTD. 

Protecção de Patente de Utilidade

97/99/M
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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.

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/000253 2021/10/26 98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

P/005419

N/147408

N/147409

N/147410

N/147411

N/154620

N/154621

2021 9 15 37

Averbamento (B.O. da R.A.E.M. n.º 37, 

II Série, de 15 de Setembro de 2021)

55 Corporate Drive, Bridgewater, 

New Jersey 0887, USA

55 Corporate Drive, Bridgewater, 

New Jersey 08807, USA

N/167093 2020 5 20 21

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 21, II 

Série, de 20 de Maio de 2020)

N/168218 2021 10 20 42

Decisão Judicial (B.O. da R.A.E.M. n.º 42, 

II Série, de 20 de Outubro de 2021)

CV3-20-0160-CRJ CV3-20-0106-CRJ

N/176276 2021 10 20

42

Concessão Parcial Recusa Parcial 

(B.O. da R.A.E.M. n.º 42, II Série, de 

20 de Outubro de 2021)

N/176296 N/176276

N/184807 2021 10 20 42

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 42, II 

Série, de 20 de Outubro de 2021)

... envelopes e bolas em couro ... ... envelopes e bolsas em couro ...
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A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

P/001062 2018 12 19 51

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 51, II 

Série, de 19 de Dezembro de 2018)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd. MITSUBISHI CORPORATION

P/002531

P/002532

P/002534

P/002535

P/002536

P/002537

P/002538

P/002539

2019 4 17 16

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 16, II 

Série, de 17 de Abril de 2019)

MITSUBISHI SHOJI KAISHA, 

LTD.

MITSUBISHI CORPORATION

P/014163 2012 8 15 33

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 33, II 

Série, de 15 de Agosto de 2012)

MITSUBISHI SHOJI KAISHA, 

LIMITED

MITSUBISHI CORPORATION

N/049161

N/049162

N/049163

N/049164

N/049165

N/049166

2017 8 16 33

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 33, II 

Série, de 16 de Agosto de 2017)

MITSUBISHI SHOJI KAISHA, 

LTD.

MITSUBISHI CORPORATION

N/084469

N/084470

N/084471

N/084472

N/084473

N/084474

2015 1 21 3

Endereço (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 

Série, de 24 de Janeiro de 2015)

c/o Fruit Towers, 342 Labroke Grove, 

London, W10 5BU, United Kingdom

c/o Fruit Towers, 342 Ladbroke 

Grove, London, W10 5BU, United 

Kingdom

N/165074

N/165169

2020 5 6 19

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 19, II 

Série, de 6 de Maio de 2020)

...licenciamento de software [serviços 

jurídicos]; ...

... licenciamento de software; ...

N/184971 2021 9 1 35

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 35, II 

Série, de 1 de Setembro de 2021)

......produtos farmacêuticos para uso 

em tratamentos não cirúrgicos de 

rejuvenescimento e de beleza e em 

dermatologia estética.

......produtos farmacêuticos para 

uso em tratamentos não cirúrgicos 

de rejuvenescimento e de beleza e 

em dermatologia estética, material 

injectável sintético para uso no 

tratamento de linhas finas e rugas.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 28 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $667,120.00

(Custo desta publicação $ 667 120,00)
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AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Avisos

Aviso n.º 012/2021-AMCM

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM), no exercício 

dos poderes conferidos pelo artigo 9.º do seu Estatuto, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março e pelo artigo 6.º 

do Regime Jurídico do Sistema Financeiro (RJSF), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho, determina o se-

guinte:

1. Definições

1.1. As instituições de crédito (incluindo as instituições de 

crédito constituídas em Macau e as sucursais em Macau das 

instituições de crédito constituídas no exterior) devem calcular 

provisões e estabelecer reservas constituídas para fins de 

supervisão. Entendem-se por «provisões» os valores estabeleci-

dos para imparidades ou perdas dos activos, sendo que a parte 

constituída e ajustada de acordo com as Normas de Relato Fi-

nanceiro é designada como «provisão contabilística», constituí-

da por transferência do custo do exercício, enquanto o valor da 

provisão calculado nos termos dos requisitos do presente aviso 

é designado por «provisão constituída para fins de supervisão». 

Nas situações em que a provisão contabilística dos activos não 

seja suficiente para fazer face à provisão constituída para fins 

de supervisão, deve ser constituída, de acordo com a diferença 

entre as referidas duas provisões, uma reserva para fins de 

supervisão, constituída por transferência dos saldos acumulados, 

não podendo a reserva constituída para fins de supervisão ser 

objecto de distribuição pelos accionistas como dividendos.

1.2. Para efeitos deste aviso, são considerados activos os crédi-

tos e outras aplicações financeiras (excluindo os activos financei-

ros transaccionais), os créditos incluem os resultantes de:

(a) Todos os fundos mútuos entre a instituição de crédito e 

os clientes não bancários;

(b) Todas as responsabilidades eventuais contraídas pela 

instituição de crédito por garantias ou avales prestados ou por 

aceites bancários;

(c) O valor das rendas de contratos de locação financeira a 

receber; e 

(d) Todos os juros e outros rendimentos (incluindo os úl-

timos, as comissões e outras despesas) não recebidos e mas 

contabilizados em resultados e decorrentes das actividades de 

créditos referidas nas alíneas (a), (b) e (c).

2. Tipos de provisões constituídas para fins de supervisão e 
requisitos da sua constituição

As provisões constituídas para fins de supervisão são classifi-

cadas da seguinte forma:

Entendem-se por «provisões específicas» as provisões 

constituídas para fins de supervisão a determinar com base 

nos activos não rentáveis («non performing assets») (ou seja, 

referem-se aos «activos com características abaixo do padrão», 

«activos de cobrança duvidosa» e «activos considerados como 

 

012/2021-AMCM

AMCM 14/96/M

32/93/M

 1. 

1.1 

1.2 

a

b

c

d a b c

2. 

 

3
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40%

80%

100%

3

1%

3. 

3.1 

3.2 

a

b

 

perdas», referidos no ponto 3 do presente aviso). No termo de 

cada trimestre, as instituições de crédito devem determinar o 

montante mínimo da provisão específica com base no seu valor 

líquido, após a dedução do valor actual das garantias corpóreas 

existentes, concluídas de acordo com as formalidades legais, 

ajustando trimestralmente em conformidade com as alterações 

verificadas em cada categoria, nos seguintes termos:

Categorias
Percentagem de afectação das 

provisões específicas

Categoria de «activos com 

características abaixo do 

padrão» 40%

Categoria de «activos de 

cobrança duvidosa» 80%

Categoria de «activos con-

siderados como perdas 100%

Entendem-se por «provisões genéricas» as provisões consti-

tuídas para fins de supervisão, a determinar com base em todos 

os activos de crédito que não sejam agrupados nos activos não 

rentáveis, ou seja, referem-se aos activos em cumprimento re-

gular e activos merecedores de atenção especial, indicados no 

ponto 3 do presente aviso), cuja percentagem de afectação não 

pode ser inferior a 1%.

3. Classificação dos níveis dos activos e critérios de classificação

3.1. As instituições de crédito devem manter, em qualquer 

momento, registos que permitam a identificação dos activos em 

mora, dos saldos destes activos e do valor actual das garantias, 

sendo que o valor actual das garantias não afecta directamente 

a classificação dos níveis dos activos. Relativamente aos dife-

rentes activos de um mesmo devedor, as instituições de crédito 

devem classificar estes activos num mesmo nível, com base no 

princípio da prudência. Para o efeito, a instituição de crédito 

deve avaliar, de modo exaustivo, a situação da(s) sociedade(s) 

relacionada(s) do devedor, no sentido de assegurar uma classi-

ficação adequada dos activos.

3.2. Os activos devem ser classificados, de acordo com a sua 

situação de risco de crédito, nas seguintes cinco categorias: 

«activos em cumprimento regular», «activos merecedores de 

atenção especial», «activos com características abaixo do pa-

drão», «activos de cobrança duvidosa» e «activos considerados 

como perdas»:

(a) Categoria de «activos em cumprimento regular»: Nesta 

categoria, o devedor está em condições de cumprir o contrato, 

uma vez que não se verifica a existência de quaisquer indícios 

objectivos de o capital e os juros não poderem ser reembolsa-

dos atempadamente, na sua totalidade, nem se constata qual-

quer factor que evidencia a imparidade do crédito dos activos.

(b) Categoria de «activos merecedores de atenção especial»: 

Nesta categoria, o devedor tem capacidade de reembolsar o ca-

pital e os juros no momento actual e não se constata qualquer 

situação de imparidade do crédito dos activos, mas detectam-se 

factores susceptíveis de afectar adversamente o cumprimento do 

contrato, incluindo, mas não se limitando às seguintes situações:

pagamento do capital e de juros, etc.;
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90

-

plo, a impossibilidade absoluta de obtenção ou impossibilidade 

de obtenção, em tempo oportuno ou periodicamente, das de-

monstrações financeiras anuais do devedor, certificados relati-

vas à situação financeira do devedor, etc.;

aos negócios do devedor;

-

derão afectar adversamente, no futuro, a situação financeira do 

devedor;

devedor opera;

-

ve da administração da empresa; 

-

vedor, com eventuais implicações na sua situação financeira ou 

no funcionamento dos respectivos negócios;

-

torização concedida pela instituição de crédito;

-

curso a financiamento ou refinanciamento originados pelos 

problemas relacionados com as operações ou a liquidez.

(c) Categoria de «activos com características abaixo do padrão»: 

Nesta categoria, são manifestamente verificados problemas com 

a capacidade do devedor de reembolsar, uma vez que o capital e 

os juros não podem ser integralmente recuperados pelas receitas 

normais do devedor, verificando-se, assim, uma imparidade do 

crédito dos activos. As principais características de referência in-

cluem, mas não se limitam, às seguintes situações:

-

dades na realização de pagamentos e na obtenção de quaisquer 

fontes de fundos adicionais;

não resolvidos que podem afectar os negócios do devedor, a 

produção ou a lucratividade;

devedor;

-

terminados meios ilegítimos, como a ocultação de factos;

de danos efectivos às operações regulares, bem como de obstá-

culos ao pagamento atempado e integral das dívidas;

-

dução e de operações, no sentido de angariar fundos para re-

embolsar as dívidas.

Em qualquer caso, os activos vencidos há mais de 90 dias, 

devem, obrigatoriamente, ser classificados como «activos com 

características abaixo do padrão», «activos de cobrança duvi-

dosa» ou «activos considerados como perdas»:
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4. 

4.1 

4.2 4.3

(d) Categoria de «activos de cobrança duvidosa»: Nesta 

categoria, constata-se a impossibilidade de o devedor de re-

embolsar, na íntegra, o capital e os juros, pelo que se verifica 

uma imparidade evidente do crédito dos activos. As principais 

características de referência incluem, mas não se limitam, às 

seguintes situações:

-

dução descontinuada ou semi-descontinuada;

-

quer vontade de reembolsar as dívidas, mesmo depois do de-

senvolvimento de várias negociações para o efeito;

vias jurídicas;

-

ção acarreta impacto nas operações regulares do devedor;

e os juros, mesmo depois da reestruturação de activos.

Em qualquer caso, os activos vencidos há mais de 180 dias, 

devem, obrigatoriamente, ser classificados como «activos de 

cobrança duvidosa» ou «activos considerados como perdas».

(e) Categoria de «activos considerados como perdas»: Nesta 

categoria, apenas se verifica a recuperação de uma parte muito 

reduzida de activos, ou a perda integral de todos os activos, 

mesmo depois de terem sido adoptadas todas as medidas possí-

veis ou procedimentos legais necessários.

Em qualquer caso, os activos vencidos há mais de 360 dias, 

devem, obrigatoriamente, ser classificados como «activos con-

siderados como perdas».

3.3. Os activos classificados como activos não rentáveis, desig-

nadamente os «activos com características abaixo do padrão», 

«activos de cobrança duvidosa» e «activos classificados como 

perdas», em virtude de uma reestruturação dos activos, devem 

ser agrupados, pelo menos, na categoria de «activos com caracte-

rísticas abaixo do padrão», sendo que a passagem para a catego-

ria de «activos merecedores de especial atenção» apenas se deve 

verificar quando não tenha ocorrido, no período de observação, 

qualquer atraso no reembolso do capital e de juros e se verificou, 

após a avaliação, que o devedor tem capacidade de reembolsar 

o capital e juros, de acordo com as condições revistas relativas 

ao reembolso. Em relação aos activos reestruturados com amor-

tizações mensais (incluindo o capital e juros), será estabelecido 

um período de observação razoável de seis meses; enquanto que, 

para os outros activos reestruturados, o período de observação 

razoável deve ser de um ano, no mínimo.

4. Tratamento da reserva constituída para fins de supervisão 
e eliminação de créditos

4.1. As instituições de crédito devem constituir uma reserva 

constituída para fins de supervisão, incluindo a reserva gené-

rica constituída para fins de supervisão e a reserva específica 

constituída para também para este efeito, devendo assegurar 

que o saldo cumpra os requisitos de supervisão indicados nos 

pontos 4.2 e 4.3 do presente aviso.
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e
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4.2. Nas situações em que as provisões genéricas sejam supe-

riores às provisões contabilísticas de crédito referentes ao Está-

gio 1 e ao Estágio 2 das perdas de crédito esperadas, constituí-

das, nos termos do disposto nas Normas de Relato Financeiro, 

as instituições de crédito devem proceder ao reforço da reserva 

genérica constituída para fins de supervisão, constituída por 

transferência dos saldos acumulados, até que o valor da última 

não seja inferior à diferença entre as provisões genéricas e as 

provisões contabilísticas acima referidas. Nos casos em que 

as provisões contabilísticas de crédito referentes ao Estágio 

1 e ao Estágio 2 sejam superiores às provisões genéricas, não 

é necessário proceder ao reforço, podendo as instituições de 

crédito transferir o valor acumulado (caso exista) das provisões 

genéricas constituídas para fins de supervisão para os saldos 

acumulados.

4.3. Nas situações em que as provisões específicas sejam 

superiores às provisões contabilísticas de activo referentes 

ao Estágio 3 das perdas de crédito esperadas, constituídas 

nos termos do disposto nas Normas de Relato Financeiro, as 

instituições de crédito devem proceder ao reforço da reserva 

específica constituída para fins de supervisão, constituída por 

transferência dos saldos acumulados, até que o valor da última 

não seja inferior à diferença entre as provisões específicas e 

as provisões contabilísticas acima referidas. Nos casos em que 

as provisões contabilísticas de activo referentes ao Estágio 3 

sejam superiores às provisões específicas, não é necessário pro-

ceder ao reforço, podendo as instituições de crédito transferir 

o valor acumulado (caso exista) das provisões específicas cons-

tituídas para fins de supervisão para os saldos acumulados.

4.4. As instituições de crédito devem estimar o nível necessá-

rio da reserva constituída para fins de supervisão, com base no 

desenvolvimento normal das suas actividades e nas respectivas 

situações de risco, deixando uma reserva suficiente, de modo 

a fazer face à diferença entre a situação real e a situação esti-

mada, assegurando que o valor dos saldos acumulados possa 

cumprir os requisitos da reserva constituída para fins de super-

visão, indicados nos referidos pontos 4.1 a 4.3.

4.5. Nas situações em que se verifique eliminação de qualquer 

crédito concedido a qualquer das pessoas referidas no n.º 1 

do artigo 65.º e nas alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 66.º do 

Regime Jurídico do Sistema Financeiro, deve ser previamente 

comunicada, por escrito, à AMCM, com antecedência mínima 

de 15 dias, devendo essa comunicação ser acompanhada dos 

seguintes elementos:

(a) Nome do devedor e indicação do seu relacionamento com 

a sua instituição de crédito;

(b) Montante a eliminar, discriminando o capital e os juros;

(c) Finalidade do crédito;

suas competências;

(e) Taxa de juros e plano de reembolso convencionado;

(f) Tipos e valor das garantias; e

(g) Acções desencadeadas para recuperar o crédito.
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5. 

5.1 

5.2 

6. 

6.1 

AMCM

6.2 

A MC M

6.3 A MC M

6.4 / - AMCM

6.5 

 $14,405.00

013/2021-AMCM

/ -A MCM

44/2020

5. Avaliação de valor das garantias

5.1. As instituições de crédito devem avaliar, de forma sepa-

rada, a(s) garantia(s) afecta(s) aos activos classificados como 

activos não rentáveis, sendo que o valor a estimar deve respei-

tar o princípio do valor justo, tendo presentes os factores como 

a exequibilidade dos pedidos de recuperação do crédito em 

relação às garantias constituídas, a liquidez das garantias e as 

condições do mercado. As instituições de crédito devem man-

ter constantemente a monitorização dos factores que afectam 

o valor das garantias, assegurando que o valor estimado destas 

garantias corresponda ao valor líquido realizável e actualizado 

das mesmas.

5.2. As instituições de crédito devem recorrer a uma agência 

de avaliação externa independente para avaliar as garantias 

afectas aos activos classificados como activos não rentáveis de 

6. Outras disposições

6.1. A AMCM pode ordenar a qualquer instituição de crédi-

to a constituição ou o reforço da reserva constituída para fins 

de supervisão, sempre que as provisões constituídas para esse 

efeito se revelem manifestamente desajustadas face ao valor de 

realização dos activos ou para outras necessidades de supervi-

são.

6.2. A AMCM pode ordenar a uma sucursal em Macau das 

instituições de crédito constituídas no exterior que transfira 

para a sede, ou para outros estabelecimentos no exterior, os 

activos registados na sucursal de Macau que tenham sido apro-

vados pela sede ou por outros estabelecimentos no exterior e 

concedidos a não residentes de Macau, quando esses activos 

forem classificados como activos não rentáveis.

6.3. Quaisquer dúvidas suscitadas e omissões verificadas na 

aplicação do presente aviso serão resolvidas pela AMCM.

6.4. É revogado o Aviso n.º 18/93-AMCM, de 29 de Dezembro.

6.5. O presente aviso entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 

2022.

Autoridade Monetária de Macau, aos 22 de Outubro de 

2021. 

Pel’O Conselho de Administração. 

O Presidente, Chan Sau San. 

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 14 405,00)

Aviso n.º 013/2021-AMCM

Tendo em atenção que a Autoridade Monetária de Macau 

(adiante designada por «AMCM») estabeleceu, através do 

Aviso n.º 11/93-AMCM, de 27 de Agosto, os critérios e méto-

dos adoptados na valorimetria dos activos e passivos e, aten-

dendo a entrada em vigor, a partir de 1 de Janeiro de 2022, das 

«Normas de Relato Financeiro» aprovadas pelo Despacho do 
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/ -AMCM

 $1,178.00

Secretário para a Economia e Finanças n.º 44/2020, a AMCM 

determina o seguinte:

1.º Revogar o Aviso n.º 11/93-AMCM, de 27 de Agosto.

2.º O presente aviso entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 

2022.

Autoridade Monetária de Macau, aos 22 de Outubro de 

2021.

Pel’O Conselho de Administração.

O Presidente, Chan Sau San. 

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)
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POLÍCIA JUDICIÁRIA

Avisos

Torna-se público que, o concurso externo, de prestação de 

provas, para a admissão dos candidatos considerados aptos, 

com destino à frequência de estágio, com vista ao preenchi-

mento de cinco lugares de técnico superior de ciências forenses 

de 2.ª classe, 1.º escalão, área de provas materiais, da carreira 

de técnico superior de ciências forenses, do grupo de pessoal 

do quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 23, II Série, de 9 de Junho de 2021, a prova de conhecimen-

tos (prova escrita) terá a duração de três horas e será realizada 

no dia 5 de Dezembro de 2021 (domingo), às 14,30 horas, na 

Escola Hou Kong (Secundário), sita na Estrada de Ferreira do 

Amaral, n.º 5, Macau. Os candidatos admitidos deverão com-

parecer no local acima indicado, 30 minutos antes da realiza-

ção da prova escrita.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-

datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a 

realização da prova escrita, bem como outras informações de 

interesse dos candidatos serão afixadas no dia 17 de Novembro 

de 2021, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão 

do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, 

n.º 823, Macau, podendo ser ainda consultadas nos quiosques 

de informações instalados no rés-do-chão do mesmo Edifício 

e no da Delegação de COTAI, bem como no sítio da internet 
desta Polícia: www.pj.gov.mo.

Polícia Judiciária, aos 11 de Novembro de 2021.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

Em articulação com os trabalhos implementados pelo Go-

verno da RAEM, de prevenção e controlo da epidemia causa-

da pelo novo tipo de coronavírus e a situação da mesma, torna-

-se público que foi alterada a data da prova de conhecimentos 

(prova escrita), do concurso de acesso, de prestação de provas, 

condicionado, tendo em vista a admissão ao curso de forma-

ção, para o preenchimento de quarenta lugares de investigador 

criminal chefe, 1.º escalão, do grupo de pessoal de investigação 

criminal do quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso pu-

blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 26, II Série, de 30 de Junho de 2021. A prova de 

conhecimentos (prova escrita), inicialmente marcada no dia 10 

de Outubro de 2021, é alterada para o dia 28 de Novembro de 

2021, pelas 10,00 horas, nas salas de aula no 6.º andar do edi-

fício «Meng Tak», do Instituto Politécnico de Macau, sito na 

Rua de Luís Gonzaga Gomes, Macau.

A republicação das informações sobre a data e horas da pro-

va de conhecimentos (prova escrita) encontra-se afixada, para 

consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar 

do Edifício da Polícia Judiciária, sita na Avenida da Amizade, 

n.º 823, Macau, e disponibilizada no sítio da internet desta Polícia.

Polícia Judiciária, aos 11 de Novembro de 2021. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)
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2020/I03/AP/TS

          

1.º 1263XXXX ......................................... 67.58

2.º 1253XXXX ......................................... 65.82

3.º 5187XXXX ......................................... 62.93

4.º 5213XXXX ......................................... 60.36

5.º 1247XXXX ......................................... 54.06

6.º 1496XXXX ......................................... 53.50

23/2017 14/2016

 

 

      

 $2,480.00

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Lista

(Concurso n.º: 2020/I03/AP/TS)

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, para o 

preenchimento de lugar de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 

escalão, área de engenharia electromecânica, da Direcção dos 

Serviços Correccionais

Classificativa final dos candidatos do concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 

de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares 

vagos, em regime de contrato administrativo de provimento, de 

técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 

superior, área de engenharia electromecânica, da Direcção dos 

Serviços Correccionais, e dos que vierem a verificar-se nesta 

Direcção de Serviços, na mesma carreira, categoria e área 

funcional, até ao termo da validade do concurso, aberto por 

aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 51, II Série, de 16 de Dezembro de 2020:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome
BIR n.º      Classificação 

final

1.º Ip, Kam Kei 1263XXXX ............................67,58

2.º Chan, Ka Keong 1253XXXX ............................65,82

3.º Tam, Chon Seng 5187XXXX ............................62,93

4.º Ho, Iok Meng 5213XXXX.............................60,36

5.º Kam, Chong Seng 1247XXXX ............................54,06

6.º Yu, Yingxin 1496XXXX ............................53,50

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-

ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 

os candidatos podem interpor recurso da presente lista, no pra-

zo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à data da sua pu-

blicação para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 5 de Novembro de 2021).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 28 de Outubro de 

2021.

O Júri:

Presidente: Ng Iok Wong, chefe da Divisão de Reparação e 

Manutenção da Direcção dos Serviços Correccionais.

Vogais efectivos: Lei Ka Nang, técnico superior assessor 

principal da Direcção dos Serviços Correccionais; e

Wong Wai Lon, técnico superior assessor da Polícia Judiciária.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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10/ID/2021

1. 63/85/M

2022 1 1 2023 12 31

1

2

3

4

5

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Lei Keng Chon requerido os sub-

sídios por morte, de funeral, de férias, de Natal e outras com-

pensações pecuniárias, por falecimento da mãe Mac Vai Ieng, 

que foi assistente técnica administrativa especialista, 3.º esca-

lão, desta Direcção de Serviços, devem todos os que se julgam 

com direito à percepção dos subsídios e compensações acima 

referidos, requerer a esta Direcção de Serviços, no prazo de 

trinta dias a contar da data da publicação do presente édito no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo im-

pugnação, será resolvida a pretensão do requerente, findo que 

seja esse prazo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 3 de Novembro de 2021.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-

-geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncios

Concurso Público n.º 10/ID/2021

«Serviço de limpeza nas instalações desportivas geridas pelo 

Instituto do Desporto situadas em Macau»

1. Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 

de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho da Ex.ma 

Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de 

Novembro de 2021, o Instituto do Desporto vem, em represen-

tação da entidade adjudicante, proceder à abertura do concur-

so público para a adjudicação do serviço de limpeza, durante 

o período de 1 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2023, 

nas seguintes instalações desportivas geridas pelo Instituto do 

Desporto situadas em Macau:

Instalações desportivas

1 Pavilhão Polidesportivo do Tap Seac

2
Centro Náutico da Praia Grande (Centro Náutico e 

Armazém)

3
Centro Desportivo do Colégio D. Bosco (Piscina co-

berta e Campo de relva sintética)

4
Centro Desportivo Lin Fong (Piscina coberta, Pavi-

lhão e Campo Desportivo)

5 Centro Desportivo Tamagnini Barbosa
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2. 

818

$500.00 1

www.sport.gov.mo

3. 

4. 

5. 

6. 

$154,000.00

7. 

Instalações desportivas

6 Centro Desportivo da Vitória

7
Fórum de Macau (Armazém, Átrio Principal, Pavi-

lhão I, Sala VIP, Silo Automóvel e Gabinetes)

8
Ginásio Polidesportivo da Escola Primária Oficial 

Luso-Chinesa Sir Robert Ho Tung

2. A partir da data da publicação do presente anúncio, os 

concorrentes podem dirigir-se ao balcão de atendimento da 

sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 

Rodrigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das 

9,00 horas às 13,00 horas e das 14,30 horas às 17,30 horas, para 

consulta do processo do concurso ou para obtenção de cópia 

do processo, mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) 

patacas. Pode ainda ser feito o descarregamento gratuito dos 

ficheiros pela internet na área de «Informação relativa à aqui-
sição» da página electrónica do Instituto do Desporto: www.

sport.gov.mo.

3. A sessão de esclarecimentos do presente concurso público 

terá lugar no dia 22 de Novembro de 2021, segunda-feira, pelas 

9,30 horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto, a 

que se seguirá a deslocação para inspecção ao local das ins-

talações desportivas. Em caso de encerramento do Instituto 

do Desporto na data e hora da sessão de esclarecimentos, por 

motivos de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora 

estabelecidas para a sessão de esclarecimentos serão adiadas 

para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

4. Os concorrentes devem comparecer na sede do Instituto 

do Desporto até à data limite para a apresentação das propos-

tas para tomarem conhecimento sobre eventuais esclarecimen-

tos adicionais.

5. O prazo para a apresentação das propostas termina às 

12,00 horas do dia 7 de Dezembro de 2021, terça-feira, não 

sendo admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerra-

mento do Instituto do Desporto na data e hora limites para a 

apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos 

de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora estabe-

lecidas para a apresentação das propostas são adiadas para a 

mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

6. Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro 

do prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, acom-

panhada de uma caução provisória no valor de $154 000,00 

(cento e cinquenta e quatro mil) patacas, a ser prestada por 

depósito em numerário, em ordens de caixa, por cheque ou 

mediante garantia bancária, emitidos por uma instituição ban-

cária legalmente autorizada a exercer actividade na Região 

Administrativa Especial de Macau, à ordem do Fundo do Des-

porto, a entregar na Divisão Financeira e Patrimonial na sede 

do Instituto do Desporto.

7. O acto público do concurso terá lugar no dia 9 de Dezem-

bro de 2021, quinta-feira, pelas 9,30 horas, no auditório da sede 

do Instituto do Desporto. Em caso de encerramento do Institu-

to do Desporto na data e hora para o acto público do concurso 

acima mencionadas, por motivos de tufão ou por motivos de 

força maior, ou em caso de adiamento na data e hora limites 



16782    46   2021  11  17 

8. 90

 

 $4,372.00
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 $1,303.00

 

A10/FAR/2021

para a apresentação das propostas, por motivos de tufão ou 

por motivos de força maior, a data e a hora estabelecidas para 

o acto público do concurso são adiadas para a mesma hora do 

primeiro dia útil seguinte.

8. As propostas são válidas durante 90 (noventa) dias segui-

dos a contar da data da sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 11 de Novembro de 2021.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 4 372,00)

(N.º do Concurso: A01-TSS-ID-2021)

Faz-se público que se acha aberto o concurso de acesso, 

de prestação de provas, condicionado aos trabalhadores do 

Instituto do Desporto, nos termos definidos na Lei n.º 6/2010 

«Regime das carreiras de farmacêutico e de técnico superior 

de saúde», na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-

lhadores dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021 e 

no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de 

um lugar de técnico superior de saúde de 1.ª classe, 1.º escalão, 

área funcional dietética, da carreira de técnico superior de saú-

de, do quadro do pessoal do Instituto do Desporto.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixa-

do no Departamento de Organização e Gestão Administrativa 

e Financeira do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. 

Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, e disponibilizada na 

página electrónica do Instituto do Desporto, o prazo para a 

apresentação de candidaturas é de cinco dias, a contar do pri-

meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 

no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto do Desporto, aos 11 de Novembro de 2021.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. do Concurso n.º A10/FAR/2021)

Classificativa final dos candidatos ao concurso de acesso, 

condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 

de quatro lugares de farmacêutico consultor sénior, 1.º escalão, 

da carreira de farmacêutico do quadro do pessoal dos Serviços 

de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 21 

de Abril de 2021: 
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1.º  ......................................................................88.79

2.º  ......................................................................85.92

3.º  ......................................................................84.44

4.º  ..........................................................................71.79

23/2017 14/2016

 

 

 

 $1,971.00

 

00721/02-MA.MI

131/2012

21/2021 14/2016

http://www.ssm.gov.mo

Candidatos aprovados: valores

1.º Choi Peng Cheong ........................................................ 88,79

2.º Ng Kuok Leong ............................................................ 85,92

3.º Chan Ip Hoi .................................................................. 84,44

4.º Chio Weng ..................................................................... 71,79

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 

interpor recurso da presente lista para a entidade que autori-

zou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, conta-

dos do dia seguinte à data da publicação da presente lista no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Novembro de 2021).

Serviços de Saúde, aos 24 de Setembro de 2021.

O Júri:

Presidente: Cheang Seng Ip, subdirector dos Cuidados de 

Saúde Generalizados.

Vogal efectivo: Li Jun, farmacêutico-chefe do Instituto de 

Controlo de Drogas de Shenzhen.

Vogal suplente: Wang Xiaowei, farmacêutico-chefe do Insti-

tuto de Controlo de Drogas de Shenzhen.

(Custo desta publicação $ 1 971,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 00721/02-MA.MI)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º 

do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 

do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e artigo 60.º 

do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos), republicado e reordenado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afixada, na 

Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 

Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde 

de S. Januário, e disponível no website destes Serviços (http://

www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso, 

externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 

lugar vago de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 

hospitalar (medicina interna), da carreira médica, em regime 

de contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 

aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 29 de Setembro de 

2021.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 

do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.
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 $1,382.00

02221/02-MA.PED

131/2012

21/2021

14/2016

http://www.

ssm.gov.mo

 

 $1,144.00

00921/02-MA.AP

131/2012

21/2021

14/2016

http://www.

ssm.gov.mo

 

 $1,144.00

Serviços de Saúde, aos 11 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

(Ref. do Concurso n.º 02221/02-MA.PED)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º 

do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 

do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e artigo 60.º 

do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos), republicado e reordenado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afixada, na 

Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 

Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde 

de S. Januário, e disponível no website destes Serviços (http://

www.ssm.gov.mo), a lista provisória da prova de conhecimen-

tos dos candidatos ao concurso comum, externo, de prestação 

de provas, para o preenchimento de três lugares vagos do qua-

dro do pessoal, e um lugar vago em regime de contrato admi-

nistrativo de provimento, de médico assistente, 1.º escalão, área 

funcional hospitalar (pediatria), da carreira médica dos Servi-

ços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 29 

de Setembro de 2021.

Serviços de Saúde, aos 10 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

(Ref. do Concurso n.º 00921/02-MA.AP)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º 

do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 

do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e artigo 60.º 

do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos), republicado e reordenado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afixada, na 

Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 

Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde 

de S. Januário, e disponível no website destes Serviços (http://

www.ssm.gov.mo), a lista provisória da prova de conhecimen-

tos dos candidatos ao concurso comum, externo, de prestação 

de provas, para o preenchimento de um lugar vago do quadro 

do pessoal, e de um lugar vago em regime de contrato adminis-

trativo de provimento, de médico assistente, 1.º escalão, área 

funcional hospitalar (anatomia patológica), da carreira médica 

dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 39, II 

Série, de 29 de Setembro de 2021.

Serviços de Saúde, aos 11 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)
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01121/01-MP

23/2017

14/2016

http://www.ssm.gov.mo

http://www.safp.gov.mo

 

 $1,224.00

01921/02-MA.CP

131/2012

21/2021 14/2016

http://www.ssm.gov.mo

 

 $1,258.00

(Ref. do Concurso n.º 01121/01-MP)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-

lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal dos Ser-

viços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Janu-

ário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, podendo 

ser consultada no local indicado, dentro do horário de expe-

diente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-

-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada nas páginas 

electrónicas destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 

SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da pro-

va de conhecimentos (prova prática de condução) dos candida-

tos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 

preenchimento de oito lugares vagos de motorista de pesados, 

1.º escalão, da carreira de motorista de pesados, em regime de 

contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 

e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 

validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II 

Série, de 2 de Junho de 2021.

Serviços de Saúde, aos 11 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

(Ref. do Concurso n.º 01921/02-MA.CP)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º 

do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 

do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e artigo 60.º 

do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos), republicado e reordenado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afixada na 

Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 

Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde 

de S. Januário, e disponível no website destes Serviços (http://

www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concur-

so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 

um lugar vago de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 

hospitalar (cirurgia plástica), da carreira médica, em regime 

de contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saú-

de, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 29 de Se-

tembro de 2021.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 

do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Saúde, aos 11 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)
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01421/04-TS

ht tp://w w w.s sm.gov.

mo/ http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,496.00

00821/01-TS

Avisos

(Ref. do Concurso n.º 01421/04-TS)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 

do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 

um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 

carreira de técnico superior, área de arquitectura, do quadro 

do pessoal dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-

-se nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, aber-

to por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de 30 de Junho de 

2021, a prova de conhecimentos (prova escrita) terá a duração 

de 3 horas e será realizada no dia 28 de Novembro de 2021, no 

seguinte local:

— Escola Secundária Pui Ching (Avenida de Horta e Costa 

n.º 7, Macau).

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos can-

didatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar 

para a realização da prova escrita, bem como outras infor-

mações de interesse dos candidatos encontram-se afixadas 

na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no Centro 

Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde 

de S. Januário, Macau, podendo ser consultadas no local indi-

cado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira 

das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem 

como na página electrónica dos Serviços de Saúde, em http://

www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica dos SAFP, em http://

www.safp.gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 10 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

(Ref. do Concurso n.º 00821/01-TS)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 

do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 

um lugar vago do quadro, e três lugares vagos, em regime de 

contrato administrativo de provimento, de técnico superior 

de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 

de engenharia civil, dos Serviços de Saúde, e dos que vierem 

a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-

curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 9 de Ju-

nho de 2021, a prova de conhecimentos (prova escrita) terá a 

duração de 3 horas e será realizada no dia 28 de Novembro de 

2021, às 14,30 horas, no seguinte local:

— Escola Secundária Pui Ching (Avenida de Horta e Costa, 

n.º 7, Macau).

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-

datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 

a realização da prova escrita, bem como outras informações 

de interesse dos candidatos encontram-se afixadas na Divisão 
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http://www.ssm.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,575.00

 

266

http://www.ias.gov.mo

http://www.safp.gov.mo

   

 $1,417.00

 

009/DSAMA/2021

 1. 

de Pessoal dos Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde 

de S. Januário, Macau, podendo ser consultadas no local indi-

cado dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira 

das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), 

bem como nas páginas electrónicas dos Serviços de Saúde, em 

http://www.ssm.gov.mo/ e da Direcção dos Serviços de Admi-

nistração e Função Pública, em http://www.safp.gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 11 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Aviso

 Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao 

concurso para o preenchimento de um lugar de enfermeiro de 

grau I, 1.º escalão, da carreira de enfermagem, em regime de 

contrato administrativo de provimento do Instituto de Acção 

Social, e dos lugares que vierem a verificar-se neste Instituto 

até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-

cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 24, II Série, de 16 de Junho de 2021, a prova de 

conhecimentos (prova escrita), com a duração de duas horas, 

terá lugar no dia 12 de Dezembro de 2021, às 10,00 horas, no 

auditório do Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau), sito 

na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.º 266, Macau. 

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candida-

tos pelas salas, onde os mesmos se devem apresentar para a re-

alização da prova de conhecimentos (prova escrita), bem como 

outras informações de interesse dos candidatos encontram-se 

afixadas no quadro de anúncios da sede do Instituto de Acção 

Social, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, podendo ser 

consultadas no local indicado dentro do horário de expediente 

(de segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas, e sexta-feira 

das 9,00 às 17,30 horas), bem como nas páginas electrónicas 

deste Instituto (http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Ser-

viços de Administração e Função Pública (http://www.safp.

gov.mo). 

Instituto de Acção Social, aos 12 de Novembro de 2021. 

O Presidente do Instituto, Hon Wai. 

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Concurso Público n.º 009/DSAMA/2021

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Transportes e 

Obras Públicas do Governo da Região Administrativa Espe-

cial de Macau.
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

6.6 

6.7 

7. 

$400.00

http://www.marine.gov.

mo

8. 

2. Serviço por onde corre o procedimento do concurso: Di-

recção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (dora-

vante designada por «DSAMA»).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto: prestação de serviços de gestão e salvamento nas 

praias de Hac Sá e de Cheoc Van.

5. Preço base: não há.

6. Condições de admissão: 

6.1 O concorrente deve ser sociedade ou empresário comer-

cial, pessoa singular.

6.2 O concorrente está inscrito no cadastro de contribuintes da 

Contribuição Industrial da Direcção dos Serviços de Finanças.

6.3 O concorrente efectuou o registo comercial na Conserva-

tória dos Registos Comercial e de Bens Móveis.

6.4 O concorrente não é devedor dos cofres da Região Ad-

ministrativa Especial de Macau.

6.5 O âmbito de actividade constante do registo comercial do 

concorrente deve incluir qualquer um dos seguintes:

6.5.1 Gestão de instalações;

6.5.2 Gestão de piscinas;

6.5.3 Serviço de salvamento.

6.6 Não é admitida a participação do concorrente mediante a 

forma de contrato de consórcio.

6.7 As pessoas singulares ou sociedades, só podem submeter 

uma única proposta.

7. Local, hora e preço para consulta do processo do concurso 

e obtenção de cópias:

Local: Divisão Financeira do Departamento de Adminis-

tração e Finanças, sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, 

Calçada da Barra, Região Administrativa Especial de Macau.

Hora: horário de expediente.

Cópias do processo do concurso: mediante o pagamento de 

$400,00 (quatrocentas patacas).

Encontram-se disponíveis os documentos do concurso na pá-

gina electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).

8. Local, data e hora limite para a entrega das propostas:

Local: Centro de Prestação de Serviços ao Público da 

DSAMA, sito na Calçada da Barra, Região Administrativa 

Especial de Macau.

Data e hora limite: dia 28 de Dezembro de 20  21, terça-feira, 

até às 12,00 horas. 

Em caso de encerramento da DSAMA na hora limite para a 

entrega de propostas por motivos de força maior, o prazo para 

a entrega das propostas é adiado para o primeiro dia útil se-

guinte à mesma hora.
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9. 

10. 90

63/85/M

11. $244,000.00

12. 4%

13. 

63/85/M

14. 

60%

30%

10%

15. 

16. 

http://www.marine.gov.mo

9. Língua a utilizar na redacção da proposta: a proposta e os 

documentos que a acompanham devem estar redigidos numa 

das línguas oficiais da RAEM. Quando redigidos noutra lín-

gua, devem ser acompanhados de tradução legalizada, a qual 

prevalece para todos e quaisquer efeitos. Apenas a descrição 

e a especificação de produtos podem ser redigidas em língua 

inglesa, sem serem acompanhadas de tradução legalizada.

10. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a con-

tar a partir da data do acto público do concurso, prorrogável, 

nos termos do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 

Julho.

11. Caução provisória: $244 000,00 (duzentas e quarenta e 

quatro mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro 

ou garantia bancária.

12. Caução definitiva: 4% (quatro por cento) do preço total 

da adjudicação, a prestar mediante depósito em dinheiro ou 

garantia bancária.

13. Data de realização do acto público do concurso:

Local: Sala multifuncional da DSAMA, sita na Calçada da 

Barra, Região Administrativa Especial de Macau.

Dia e hora: dia 29 de Dezembro de 2021, quarta-feira, pelas 

10,00 horas.

Em caso de encerramento da DSAMA para o referido acto 

público por motivos de força maior, a data de realização do 

acto público do concurso é adiada para o primeiro dia útil se-

guinte à mesma hora.

Os concorrentes ou os seus representantes devidamente 

mandatados devem estar presentes no acto público para os 

efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 

de Julho, e para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos do-

cumentos apresentados no concurso.

14. Critérios de apreciação das propostas: 

Preço apresentado na proposta: 60%;

Plano de gestão de serviços e disponibilização dos recursos 

humanos: 30%;

Lista de meios de salvamento e assistência: 10%.

15. Critério de adjudicação:

A adjudicação é efectuada ao concorrente com pontuação 

total mais elevada e, no caso de haver empate na pontuação 

total mais elevada, a adjudicação é efectuada nos termos pre-

vistos no programa do concurso.

16. Actualização, rectificação e esclarecimento dos docu-

mentos do concurso:

Os concorrentes deverão comparecer diariamente na Di-

visão Financeira do Departamento de Administração e Fi-

nanças, sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, Calçada da 

Barra, Região Administrativa Especial de Macau, ou consultar 

a página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo), 

a partir de 17 de Novembro de 2021 e até à data limite para a 

entrega das propostas, para obter informações sobre a actua-

lização, rectificação e esclarecimento dos documentos do con-

curso.
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 $1,575.00

 

02/TS/DSAT/2021

21/2021 14/2016

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 10 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 5 708,00)

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo 

de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 

da carreira de técnico superior, área de tecnologia das águas, 

da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 

(DSAMA), e dos que vierem a verificar-se, nestes Serviços até 

ao termo da validade do concurso aberto por aviso publicado 

no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 

n.º 18, II Série, de 5 de Maio de 2021, a entrevista de selecção, 

com a duração de 20 minutos, terá lugar a 2 de Dezembro de 

2021, e será realizada no seguinte local: Av. Marginal do Lam 

Mau, s/n, Edifício Portuário, Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 

cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-

vista de selecção, bem como outras informações de interesse 

dos candidatos serão afixadas no dia 17 de Novembro de 2021 

no balcão de atendimento do Centro de Prestação de Serviços 

ao Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos 

e de Água, sito na Calçada da Barra, Macau, podendo ser 

consultadas no local indicado dentro do horário de expediente 

(segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 

horas, sexta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), 

bem como na página electrónica destes Serviços — https://

www.marine.gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP — 

https://www.safp.gov.mo/.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 9 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Aviso

Aviso do concurso de avaliação de competências profissionais 

ou funcionais comum

(Referência n.º 02/TS/DSAT/2021)

Faz-se público que, por despacho do Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 3 de Novembro de 2021, e nos ter-

mos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-
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3. 

 

4. 

2/2021

4/2017 14/2009

430

to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regula-

mento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 «Regime 

das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e da Lei 

n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Pú-

blicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, se 

encontra aberto o concurso de avaliação de competências pro-

fissionais ou funcionais comum, externo, do regime de gestão 

uniformizada, para o preenchimento de três lugares de técnico 

superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 

área de engenharia electromecânica, em regime de contrato 

administrativo de provimento da Direcção dos Serviços para 

os Assuntos de Tráfego, e dos que vierem a verificar-se nesta 

Direcção de Serviços, na mesma forma de provimento, até ao 

termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de um concurso de avaliação de competências pro-

fissionais ou funcionais comum, externo, do regime de gestão 

uniformizada e consiste na avaliação das competências especí-

ficas necessárias ao exercício de funções de técnico superior na 

área de engenharia electromecânica.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 

concursos da função pública, para o preenchimento dos lugares 

vagos e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, na 

mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria e 

área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elabora pareceres e efectua estudos de natureza científico-

-técnica na área de engenharia electromecânica, tendo em 

vista a fundamentação de tomada de decisões; participa em 

reuniões para análise de projectos ou programas; participa na 

concepção, redacção e implementação de projectos; procede à 

adaptação de métodos e processos científico-técnicos; propõe 

soluções com base em estudos e tratamento de dados; exerce 

funções consultivas; supervisão ou coordenação de outros tra-

balhadores.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 

de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 

Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 2/2021 e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias 

previstos no regime geral da Função Pública.
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7.2.1 

762-804
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5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedida de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-

to de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-

duzidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que correspon-

da a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de 

licenciatura, de especialização em engenharia electromecâni-

ca, engenharia electrotécnica, engenharia electrónica ou afins, 

satisfaçam os demais requisitos gerais para o desempenho de 

funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nomea-

damente: ser residente permanente da Região Administrativa 

Especial de Macau; maioridade; capacidade profissional, apti-

dão física e mental, até ao termo do prazo da apresentação de 

candidatura (até ao dia 29 de Novembro de 2021) e se encon-

trem nas situações indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regula-

mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 

formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 

públicos», republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-

nistrativo n.º 21/2021.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 

dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-

ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (18 de Novembro a 29 de Novembro 

de 2021);

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-

pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de re-

querimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 

Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por Des-

pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 

acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 

de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 

de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-

didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-

trem em situação de carência económica devidamente compro-

vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 

de carência económica é efectuada no momento de apresenta-

ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 

do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-

ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

7.2.1 Em suporte papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 

de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 

candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 

por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 

de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-

ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 

9,00 e as 17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 17,30 horas), 

no balcão de atendimento da área de atendimento da Direc-

ção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (China Plaza), 

sito na Avenida da Praia Grande n.os 762-804, Edifício China 
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http://concurso-uni.safp.gov.

mo/
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8.1 

a

b

c 4/2021

8.2 21/2021

14/2016

8.3 8.1

a b c

8.4 8.1 a b c

8.2

Plaza, 3.º andar. O pagamento da taxa de candidatura deve 

ser efectuado no mesmo momento (Formas de pagamento: em 

numerário ou através das máquinas e aparelhos da «GovPay», 

nomeadamente por Mobile Banking do Banco da China e Tai 

Fung Pay; ou por cartão Macau Pass e Mpay).

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-

ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 

ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electró-

nico para a apresentação de candidaturas ao regime de gestão 

uniformizada, disponibilizado através da plataforma electróni-

ca uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através 

da página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da 

aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos 

da RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candida-

turas. O pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no 

mesmo momento (através da plataforma de pagamento online 
da «GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 

partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 

apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 

prazo.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 

na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 

ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 

por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 

n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 

acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de 

habilitação académica, experiência profissional, formação pro-

fissional complementar e habilitação profissional, etc.).

8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 

Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-

ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 

numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 

artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-

crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-

balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-

pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-

ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, e o registo biográfico 

ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-

mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 

individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 

candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no 

ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.
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8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-

ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 

ou os documentos referidos no ponto 8.2 quando solicitados, 

o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 

indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 

final de candidatos.

8.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.8 Se o candidato apresentar na candidatura cópia simples 

dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), b) e 
c) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os originais ou 

cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 

para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-

cesso de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-

rio;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-

tomaticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 

e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 

para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 

dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 

candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 

para o desempenho de uma determinada função, ponderando 

a habilitação académica, os documentos comprovativos de 

habilitação profissional reconhecida por instituições ou organi-

zações legais da Região Administrativa Especial de Macau, a 

qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 

e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-

natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-

rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 

para a entrevista de selecção.
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12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação os candidatos serão 

ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 

nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

14. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-

cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 

realização das provas dos métodos de selecção são afixados 

no balcão de atendimento da Direcção dos Serviços para os 

Assuntos de Tráfego, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c 

— Macau, e colocados na página electrónica dos concursos da 

função pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como 

na página electrónica da Direcção dos Serviços para os Assun-

tos de Tráfego, em http://www.dsat.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 

da República Popular da China;

15.2 Regulamento Administrativo n.º 3/2008 — Organização 

e funcionamento da Direcção dos Serviços para os Assuntos 

de Tráfego;

15.3 Ordem Executiva n.º 45/2010 — Quadro de pessoal da 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego;

15.4 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M;

15.5 Ordem Executiva n.º 184/2019 — Delega competências 

executivas do Chefe do Executivo no Secretário para os Transpor-

tes e Obras Públicas, alterada pela Ordem Executiva n.º 22/2021;

15.6 Despacho do Secretário para os Transportes e Obras 

Públicas n.º 12/2021 — Subdelega competências no director 

dos Serviços para os Assuntos de Tráfego;

15.7 Despacho n.º 01/DIR/2020 — Subdelegação de compe-

tências nos dois subdirectores e em várias chefias;

15.8 Decreto-Lei n.º 122/84/M — Regime das despesas com 

obras e aquisição de bens e serviços, alterado e republicado 

pela Lei n.º 5/2021;

15.9 Regime jurídico do contrato de empreitadas de obras 

públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/99/M;

15.10 Decreto-Lei n.º 63/85/M — regula o processo de aqui-

sição de bens e serviços;
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2018 8

15.15 20/2014

15.16 

15.17 24/2009 79/85/M

15.18 

15.19 

15.20 

15.11 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de 

Segurança contra Incêndios;

15.12 Regulamento Administrativo n.º 35/2011 — Procedi-

mento para a emissão de licença de exploração de instalações 

eléctricas;

15.13 Especificação Técnica, publicada pela Companhia de 

Electricidade de Macau, S.A. em Janeiro de 2019, incluem: 

Caixas de Coluna (v1.2, n.º do documento: NCEM 1.62.002); 

Quadro de Colunas (v1.2, n.º do documento: NCEM 1.62.003); 

Condições Técnicas Gerais para Alimentação em Baixa Ten-

são das Instalações Eléctricas de Edifícios (v1.2, n.º do docu-

mento: NCEM C14-100); Portinhola (v1.2, n.º do documento: 

NCEM C62-040); Caixa para Transformador de Intensidade 

(v1.2, n.º do documento: NCEM C62-315); Compartimento 

para Transformador de Intensidade (v1.2, n.º do documento: 

NCEM C62-316); Armários de Contagem do Tipo Interior 

(v1.2, n.º do documento: NCEM C62-321); Pranchetas para 

Contagem Individual (v1.2, n.º do documento: NCEM C62-322); 

Armários de Contagem do Tipo Exterior (v1.2, n.º do documen-

to: NCEM C62-323); Postos de Transformação em Pisos Supe-

riores Aditamento ao Code of Practice CEM No. 001 (ou seja, 

Aditamento ao Code of Practice CEM No. 001 v1.2);

15.14 As «Normas arquitectónicas para a concepção de design 
universal e livre de barreiras na RAEM», publicadas pelo Insti-

tuto de Acção Social (IAS) (versão de Agosto de 2018);

15.15 Regulamento Administrativo n.º 20/2014 — Aprova o 

Regulamento de segurança e instalação das interligações de 

energia solar fotovoltaica ;

15.16 As «Instruções para Apreciação, Aprovação, Vistoria 

e Operação dos Equipamentos de Elevadores», emitidas pela 

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 

(DSSOPT), nomeadamente: «Instruções para Apreciação, 

Aprovação, Vistoria e Operação dos Equipamentos de Eleva-

dores em Obras Particulares»; «Instruções para Apreciação, 

Aprovação, Vistoria e Operação dos Equipamentos de Eleva-

dores em Obras Particulares»;

15.17 Decreto-Lei n.º 79/85/M — regulamento geral da cons-

trução urbana (rgcu), alterado pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 24/2009; 

15.18 Conhecimentos específicos de engenharia electrome-

cânica;

15.19 Elaboração de documentos relativos à análise e estudo 

sobre o sistema eléctrico, incluindo, mas não se limitando, pro-

posta, informação, parecer, programa do concurso, caderno de 

encargos e documentação técnica;

15.20 Elaboração de propostas, informações, ofícios e docu-

mentos.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-

tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 

aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 

qualquer nota ou registo pessoal).
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16. 

2/2021 14/2009

12/2015

21/2021 14/2016

17. 

8/2005

18. 

 

 

   

 

   

 

 $16,885.00

 

10005/AACM/2021

68

43/2021

 

 $1,065.00

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-

viços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introduzi-

das pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 

efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 

tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 

Protecção de Dados Pessoais».

18 Composição do júri

Presidente: Ho Chan Tou António, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Leung Iao Tat, chefe de divisão; e

Lau Nga Hong, chefia funcional (técnico superior assessor).

Vogais suplentes: Chan Hou Fai, técnico superior assessor; e

Tong Kin Wai, técnico superior de 1.ª classe.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 10 

de Novembro de 2021.

 O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 16 885,00)

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

Aviso

Despacho n.º 10005/AACM/2021

Considerando a necessidade de salvaguardar a segurança e 

a boa ordem no decurso da 68.ª Edição do Grande Prémio de 

Macau;

Nos termos do Parágrafo 66 do Regulamento de Navegação 

Aérea de Macau, aprovado pela Ordem Executiva n.º 43/2021, 

determino:

São proibidas, entre 19 a 21 de Novembro de 2021, todas as 

actividades de voo com aeronaves não tripuladas na península 

de Macau, excepto as actividades oficiais expressamente auto-

rizadas pela Autoridade de Aviação Civil.

Autoridade de Aviação Civil, aos 11 de Novembro de 2021.

O Presidente, Chan Weng Hong.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)
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ht tp://

www.dscc.gov.mo http://www.safp.gov.

mo

 

 $1,892.00

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

E CADASTRO

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de ava-

liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 

regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois 

lugares vagos de topógrafo de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 

de topógrafo, do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 

de Cartografia e Cadastro, e dos que vierem a verificar-se nes-

tes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por 

aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 15, II Série, de 14 de Abril de 2021, em 

virtude dos acontecimentos relacionados com a epidemia de 

pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus e das me-

didas de combate à mesma implementadas pelo Governo da 

RAEM, a prova de conhecimentos (prova escrita) do concurso 

em causa, inicialmente marcada para o dia 9 de Outubro de 

2021, às 10,00 horas, foi alterada para o dia 27 de Novembro de 

2021, às 10,00 horas, e terá a duração de três horas, sendo rea-

lizada no seguinte local:

— Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, sita na 

Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício CEM, 6.º andar, 

Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-

datos pelas salas onde os mesmos se devem apresentar para a 

realização da prova de conhecimentos, bem como outras infor-

mações de interesse dos candidatos encontram-se afixadas na 

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, sita na Estra-

da de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício CEM, 6.º andar, Macau, 

podendo ser consultadas no local indicado dentro do horário 

de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas 

e das 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas 

e das 14,30 às 17,30 horas), bem como na página electrónica 

destes Serviços (http://www.dscc.gov.mo) e da Direcção dos 

Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.

gov.mo).

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 9 de 

Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Vicente Luís Gracias.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)
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4 212/2021
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1. 

2. 

ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

1. 

2 . 

3. 

4. 

1. 

2 . 

3. 

1. 

2 . 

3. 

 

 $1,949.00

(Custo desta publicação $ 1 949,00)
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1

2

3

1

2

3

4

 

 $1,609.00

(Custo desta publicação $ 1 609,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Proteção Ambiental de 
Global Chinesa (Macau) — Exclusão 

de Plástico e Redução de Carbono

2021/A S S/M6

367

Associação de Proteção Ambiental 

de Global Chinesa (Macau) — Exclusão 

de Plástico e Redução de Carbono

Global Chinese (Macao) 

Environmental Protection Association 

— Plastic Exclusion and Carbon Reduc-

tion

2

B

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 Juliana Maria Carvalho 

Cardoso

 $3,092.00

(Custo desta publicação $ 3 092,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M6

368

19

4 A
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 Juliana Maria Carvalho 

Cardoso

 $1,915.00

(Custo desta publicação $ 1 915,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M6

372

General Association 

of Macau Yang Jiang Associations

180

19 G
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 Juliana Maria Carvalho 

Cardoso

 $2,164.00

(Custo desta publicação $ 2 164,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M6

371

Macao Physical and 

Mental Health Development Associa-

tion

411-

417 18 C

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 
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1

2

3

4

5

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 Juliana Maria Carvalho 

Cardoso

 $3,092.00

(Custo desta publicação $ 3 092,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO

MACAU

  

CERTIFICADO

13

1/2021

2 Associação de Intercâmbio 

Cultural de Gastronomia Portuguesa e 

Macaense Saboroso

Certifico, que o presente documento 

de 13 folhas, está conforme o original 

do exemplar dos estatutos da associação 

denominada «Associação de Intercâmbio 

Cultural de Gastronomia Portuguesa e 

Macaense Saboroso», depositado neste 

Cartório, sob o n.º 2 no maço n.º 1/2021 de 

documentos autenticados de constituição 

de associações e de instituição de funda-

ções e suas alterações.

Associação de Intercâmbio Cultural 
de Gastronomia Portuguesa e 

Macaense Saboroso

Artigo primeiro

Denominação e duração

Um. A associação adopta a denominação 

de Associação de Intercâmbio Cultural de 

Gastronomia Portuguesa e Macaense Saboroso 

e em chinês , 

adiante designada por AICGPMS, a qual 

se regerá pelos presentes Estatutos e pela 

legislação aplicável em Macau, onde exercerá 

a sua actividade por tempo indeterminado.

Dois. A Associação é uma pessoa colec-

tiva de direito privado, sem fins lucrativos, 

tendo como seu âmbito de acção, promo-

ção, formação, intercâmbio e divulgação 

da Cultura Tradic ional Portuguesa e 

Macaense

Três. A AICGPMS usará o logótipo ane-

xo aos presentes Estatutos dos quais deve 

fazer parte integrante.

Artigo segundo

Sede

Um. A AICGPMS tem a sua sede em 

Macau, na Rua da Felicidade, n.º 10 r/c, 

podendo esta ser transferida para outro 

local por decisão da Assembleia Geral, sob 

proposta da Direcção.

Artigo terceiro

Objectivos

São objectivos da AICGPMS:

Um. A promoção, intercâmbio e divul-

gação da cultura tradicional portuguesa e 

Macaense, através da produção, formação 

e encenação dos diversos e diferentes ritu-

ais, fundamentalmente ao nível da gastro-

nomia.

Dois. Tomar iniciativas de carácter cul-

tural, recreativo, social, gastronómico ou 

outras que, pela natureza, sejam adequadas 
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à promoção dos supra referidos fins, no-

meadamente organizando e participando 

em comemorações de datas e de momentos 

festivos, contribuindo para a divulgação de 

Cultura Tradicional Portuguesa e Macaen-

se, organizando oficina de trabalho, cursos 

de formação dirigidos a outros grupos e 

comunidades de todo o mundo.

Artigo quarto

Associados

A AICGPMS possui associados per-

manentes, associados não permanentes e 

associados honorários:

Um . São associados permanentes os 

que partilham os ideais da AICGPMS e 

perfaçam pelo menos três meses como 

associados não permanentes e obtenham a 

aprovação da Direcção da AICGPMS.

Dois. São associados não permanentes, 

todos os que participem nas actividades 

da AICGPMS e obtenham a aprovação da 

Direcção da AICGPMS.

Três. São associados honorários, as pes-

soas singulares ou colectivas que possam 

auxiliar a AICGPMS de forma especial na 

prossecução dos seus fins.

Quatro. Os associados honorários serão 

admitidos por resolução da Assembleia 

Geral sob proposta da Direcção.

Cinco. As individualidades que constitu-

íram a Associação são consideradas como 

associados fundadores e permanentes.

Artigo quinto

Direitos dos Associados

Um. São direitos dos associados perma-

nentes: 

a) Participar na Assembleia Geral, dis-

cutindo, propondo e votando sobre quais-

quer assuntos;

b) Eleger e ser eleito, ou designado para 

o desempenho de funções em qualquer órgão 

associativo; e

c) Participar em quaisquer actividades 

promovidas pela AICGPMS.

Dois. São direitos dos associados não 

permanentes e associados honorários:

a) Participar na Assembleia Geral, dis-

cutindo e propondo sobre quaisquer assun-

tos, mas sem direito a voto; e

b) Participar em actividades promovidas 

pela AICGPMS.

Artigo sexto

Deveres dos Associados

Um. São deveres dos Associados:

a) Cumprir pontualmente as disposições 

estatutárias e as deliberações legais dos 

órgãos associativos;

b) Desempenhar com zelo as funções 

para que forem eleitos ou indigitados;

c) Cuidar do património que tenha sido 

entregue à sua guarda;

d) Ter uma atitude correcta de forma a 

não prejudicar as actividades da AICGPMS 

e o seu bom nome;

e) Respeitar os presentes estatutos; e

f) Pagar a jóia de admissão e a quotiza-

ção periódica que for fixada pela Direcção.

Artigo sétimo

Sanções

Um. Aos associados que violarem de 

forma grave e reiterada os deveres legais 

ou estatutários, ou que pratiquem actos 

ou omissões que afectem o bom nome da 

AICGPMS ou a adequada prossecução dos 

seus fins, poderão ser aplicadas as seguin-

tes sanções:

a) Repreensão escrita; ou

b) Exclusão.

Dois. As sanções previstas nas alíneas a) 

e b), do número anterior são aplicáveis me-

diante deliberação da Assembleia Geral, 

devidamente fundamentada e que obtenha 

dois terços dos votos dos membros. 

Três. Na aplicação das sanções deve 

atender-se aos antecedentes disciplinares e 

de participação do infractor na AICGPMS, 

ao grau de culpabilidade, às consequências 

da infracção e todas as demais circunstân-

cias agravantes e atenuantes.

Artigo oitavo

Finanças e Património

Um. É património da AICGPMS todos 

os bens e valores inventariados e que estão 

afectos ao exercício da sua actividade, à 

data da sua constituição, bem como todos 

os que vierem a adquirir, a qualquer título, 

no futuro.

Artigo nono

Órgãos Sociais

Um. São órgãos sociais da AICGPMS, a 

Assembleia Geral, a Direcção e o Conse-

lho Fiscal.

Dois. Os membros dos órgãos associati-

vos são eleitos em Assembleia Geral, tendo 

o respectivo mandato a duração de três 

anos, podendo ser reeleito uma ou mais 

vezes.

Artigo décimo

Assembleia Geral

A Assembleia Geral é constituída por 

todos os seus associados no pleno uso de 

seus direitos e terá uma Mesa, composta 

no mínimo de membros, por um Presiden-

te, um Vice-Presidente, um Secretário e 

dois Vogais.

Artigo décimo primeiro

Assembleia Geral
Convocação e Deliberações

Um. Sem prejuízo do disposto na lei, a 

Assembleia Geral é convocada pelo seu 

presidente.

Dois. A Assembleia Geral reunirá ordi-

nariamente duas vezes por ano, a primeira 

e a segunda reunião terão lugar até o final 

dos meses de Janeiro e Julho, respectiva-

mente e, extraordinariamente sempre que 

solicitada pela Direcção, pelo Conselho 

Fiscal ou por dez associados permanentes.

Três. A Assembleia é convocada por 

meio de carta registada, enviada com a 

antecedência mínima de 8 dias, mediante 

protocolo, com a mesma antecedência, 

indicando o dia, hora e local da reunião e a 

respectiva ordem de trabalhos.

Quatro. A Assembleia Geral não pode 

deliberar em primeira convocação sem a 

presença de metade dos seus associados 

com direito a voto.

Cinco. Verificada a falta de quórum, 

reúne novamente meia hora depois da que 

fora marcada em segunda convocação, sen-

do desnecessário mencioná-lo no aviso ou 

anúncio convocatório, e poderá então deli-

berar com qualquer número de presentes, 

salvo quanto às matérias referidas no nú-

mero sete deste artigo, na parte aplicável.

Seis. Ao presidente da Mesa compete 

especificamente dirigir as sessões, verificar 

as faltas e a existência de quórum e dar posse 

aos titulares dos órgãos da AICGPMS.

Sete. As deliberações da Assembleia que 

visem dissolver ou prorrogar AICGPM, 

alterar os Estatutos da AICGPMS, ou 

transferir a sua sede, requerem o voto fa-

vorável de três quartos do número total de 

associados com direito de voto.
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Oito. Os associados poderão mandatar 

outro associado com direito a voto, para os 

representar na Assembleia Geral mediante 

simples carta registada, protocolo ou cor-

reio electrónico, dirigida ao Presidente da 

Mesa. 

Artigo décimo segundo

Competência da Assembleia Geral

Um. Sem prejuízo de outras atribuições 

que legalmente lhe sejam cometidas, à As-

sembleia Geral compete, nomeadamente:

a) Definir as directivas da Associação;

b) Discutir, votar e aprovar as alterações 

aos Estatutos e aos Regulamentos Inter-

nos;

c) Eleger por voto secreto os membros 

dos órgãos sociais;

d) Destituir os t itulares dos órgãos 

sociais;

e) Apreciar e aprovar o plano de acti-

vidades, o balanço, o relatório e as contas 

anuais da Direcção e o respectivo parecer 

do Conselho Fiscal;

f) Admissão de associados honorários;

g) Aplicar aos membros, das sanções 

previstas no n.º 1, do artigo 7.º;

h) Convocação das reuniões ordinárias 

deste órgão;

i) Deliberar sobre a transferência da 

sede;

j) Pronunciar-se e deliberar sobre qual-

quer outro assunto de interesse para as 

actividades da AICGPMS.

Artigo décimo terceiro

Direcção

Um. A Direcção é composta por sete 

membros, integrando por um Presidente, 

um Vice-Presidente, um Secretário, um 

Tesoureiro, um Tesoureiro-Adjunto e dois 

Vogais, competindo-lhe assegurar o fun-

cionamento e gestão regular dos assuntos 

da AICGPMS, atenta a prossecução dos 

seus fins e em especial:

a) Representar a AICGPMS, em juízo e 

fora dele;

b) Elaborar os regulamentos internos;

c) Assegurar o cumprimento das delibe-

rações da Assembleia Geral e o funciona-

mento da AICGPMS;

d) Administrar os bens da AICGPMS;

e) Admitir os associados permanentes e 

não permanentes;

f) Elaborar o plano anual de actividades 

e o orçamento e relatório anual de activi-

dades e contas;

g) Programar formação, convívios de-

pois de obter a aprovação da maioria dos 

seus associados permanentes;

h) Deliberar sobre a existência de re-

presentantes, em caso de deslocação da 

AICGPMS. 

Dois. A Direcção reúne, ordinariamente 

uma vez por mês e extraordinariamente 

quando, para o efeito, for convocada pelo 

presidente.

Três. A Direcção não pode deliberar sem 

a presença da maioria de seus membros.

Artigo décimo quarto

Conselho Fiscal

Um. O Conselho Fiscal é constituído por 

cinco membros, integrando um Presidente, 

um Vice-Presidente, um Secretário e dois 

Vogais, competindo-lhe fiscalizar os actos 

de Direcção, dar parecer sobre o relatório 

anual de actividades e contas e examinar 

as contas da tesouraria.

Dois. O Conselho Fiscal reunirá ordina-

riamente de dois em dois meses, e extraor-

dinariamente sempre que seja convocado 

pelo Presidente, por sua iniciativa ou a 

pedido de qualquer dos seus membros ou 

da Direcção.

Artigo décimo quinto

Eleições

Um. Os órgãos sociais são eleitos em As-

sembleia Geral, durante o mês de Janeiro.

Dois. Os associados permanentes deve-

rão apresentar listas para eleição até oito 

dias antes da Assembleia Geral, que deve-

rá ser convocada com uma antecedência de 

quinze dias.

Três. Os elementos que compõem os 

órgãos sociais são eleitos por voto universal, 

directo e secreto.

Artigo décimo sexto

Grupos de Trabalho

A Direcção poderá criar diferentes gru-

pos de trabalho e designar membros da 

AICGPMS, para execução de tarefas ou 

funções que, pela sua natureza, requeiram 

elementos tecnicamente capazes e vocacio-

nados para o efeito.

Artigo décimo sétimo

Casos omissos

Nos casos omissos, aplicam-se as normas 

legais que regulam as associações.

Artigo décimo oitavo

Disposições gerais e transitórias

Um. Todos os elementos da AICGPMS 

são considerados associados permanentes.

Dois. Os associados que constituíram a 

Associação são considerados associados 

fundadores. 

 

Cartório Privado, em Macau, aos 5 de 

Novembro de 2021. — O Notário, Manuel 
Pinto.

 $5,527.00

(Custo desta publicação $ 5 527,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO

MACAU

  

CERTIFICADO

2021

1/2021/ASS

1

Associação para 

a Promoção Económica, Comercial 

e C u l t u r a l ent re M a c au-S i c hu a n-

- C h o n g q i n g M a c a u- 

-Sichuan-Chongqing Economic, Trade 

and Culture Promotion Association
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A

 

 $2,504.00

(Custo desta publicação $ 2 504,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO

MACAU

  

CERTIFICADO

Associação do Colégio Sino-Luso 
Internacional de Macau 

Macau Sino-Luso International 
School

Certifico, para efeitos de publicação, que 

desde 10 de Novembro de 2021 e sob o n.º 1 

do maço n.º 1 do ano de 2021, respeitante 

a associações e fundações, se acham arqui-

vados neste Cartório o acto constitutivo e 

os estatutos da Associação indentificada 

na epígrafe, subscritos nesta data, do teor 

seguinte:

ESTATUTOS

Capítulo I

Disposições gerais

Primeiro

Criação

É criada a «Associação do Colégio Sino-

-Luso Internacional de Macau», em chi-

nês “ ”, e em inglês 

«Macau Sino-Luso International School», 
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que tem a natureza de pessoa colectiva de 

direito civil, sem fins lucrativos (a seguir 

«Associação»).

 

Segundo

Sede

A Associação tem a sede na Região Ad-

ministrativa Especial de Macau («Macau»), 

na Avenida da Praia Grande, n.º 517, Edifí-

cio Comercial Nam Tung, 20.º andar.

Terceiro

Fins

A Associação tem por finalidade: 

1. O desenvolvimento e a administração 

de colégios internacionais vocacionados 

para o ensino das línguas e culturas Por-

tuguesa, Chinesa e Inglesa, assumindo as 

inerentes responsabilidades pedagógicas e 

financeiras. 

2. A promoção de valores culturais de 

Macau.

3. A interconexão com instituições que 

prossigam interesses educativos, culturais 

e desportivos.

Quarto

Património da Associação

Constituem património da Associação:

1. Os fundos entregues pelos associados.

2. As doações, legados e outras trans-

missões por actos entre vivos. 

3. Os fundos angariados junto de tercei-

ros.

Quinto

Associados

1. São associados fundadores Leonel 

Alberto Alves, Nuno Maria Roque Jorge e 

Cheong Lok Tin .

2. Podem ser associados todas as pesso-

as, singulares ou colectivas, que compro-

vadamente têm capacidade e interesse em 

contribuir para a prossecução dos fins da 

associação, designadamente no respeitante 

a apoios financeiros, pedagógicos ou de 

gestão.

3. A admissão e exclusão de associados 

depende de aprovação de dois terços dos 

sócios. 

Sexto

Obrigações dos associados

Os associados são obrigados a:

1. Defender os interesses e prosseguir os 

objectivos da Associação. 

2. Fazer contributos financeiros quando 

deliberado pela Assembleia Geral.

3. Apoiar as actividades dos estabeleci-

mentos de ensino da Associação.

4. Desempenhar cargos e exercer fun-

ções para que tenham sido nomeados.

Sétimo

Direitos dos associados

Os sócios têm direito a:

1. Participar nas actividades da Associa-

ção.

2. Votar na assembleia geral.

3. Nomear outro associado como seu 

representante para participar e votar em 

reuniões da assembleia geral.

4. Apresentar propostas para serem 

discutidas e votadas pelos órgãos sociais 

competentes.

5. Transmitir a qualidade de associado 

por sucessão. 

6. Exercer os demais direitos atribuídos 

por lei e regulamentos internos da Asso-

ciação.

Capítulo II

Órgãos sociais

Oitavo

Órgãos sociais

1. São órgãos sociais:

 1. A Assembleia Geral.

 2. O Conselho de Administração.

 3. O Conselho Fiscal.

2. O mandato dos membros dos órgãos 

sociais é de três anos, podendo ser reelei-

tos uma ou mais vezes, devendo contudo 

manter-se em funções até serem substi-

tuídos por novos membros eleitos, após a 

tomada de posse.

Nono

Assembleia Geral

1. A Assembleia Geral é o órgão supre-

mo da Associação, constituída por todos 

os sócios.

2. As deliberações da Assembleia Ge-

ral só serão válidas se, logo no início da 

reunião, estiverem presentes mais de me-

tade do número total dos sócios inscritos 

e em pleno gozo dos direitos, caso con-

trário ter-se-á de aguardar por 30 minu-

tos, findos os quais poderão ser tomadas 

deliberações.

3. As deliberações só serão consideradas 

válidas se forem tomadas por mais de me-

tade dos sócios presentes, sem prejuízo da 

necessidade de quórum superior exigido 

por lei.

4. A Assembleia Geral é presidida pelo 

seu presidente, que fixa a respectiva agen-

da de trabalhos, que será comunicada a to-

dos os sócios mediante protocolo, correio 

registado ou electrónico, com antecedência 

mínima de oito dias.

Décimo

Mesa da Assembleia Geral

1. A mesa da Assembleia Geral é cons-

tituída por um Presidente e um Secretário, 

que elaboram e assinam as respectivas ac-

tas.

2. Na falta ou impedimento do Presiden-

te ou do Secretário da Assembleia Geral 

são eleitos, de entre os sócios presentes na 

reunião, para o desempenho dessas fun-

ções.

Décimo primeiro

Competências da Assembleia 
Geral

Compete à Assembleia Geral, designa-

damente:

1. Eleger e exonerar os membros dos ór-

gãos sociais;

2. Aprovar o orçamento anual da As-

sociação, contas de gerência e demais 

documentos financeiros exigidos por lei, 

estatutos ou regulamentos internos;

3. Aprovar ou ratificar protocolos de co-

operação com terceiros; 

4. Alterar os estatutos da Associação;
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5. Exercer os demais poderes ou funções 

atribuídos por lei, pelos estatutos ou regu-

lamentos internos.

Décimo segundo

Direcção

A Direcção da Associação é constituída 

por membros eleitos, com um mínimo de 

três, havendo um Presidente e dois ou mais 

Vice-Presidentes.

Décimo terceiro

Competências da Direcção

À Direcção compete, designadamente:

1. Gerir a Associação; 

2. Representar e obrigar a Associação 

em juízo e fora dele, nomeadamente junto 

de autoridades públicas administrativas; 

3. Elaborar e apresentar o orçamento 

anual para ser submetido à Assembleia 

Geral e ao Conselho Fiscal;

4. Elaborar e apresentar o relatório 

anual da Direcção, de contas, balanço e 

demais documentos financeiros referentes 

aos exercícios anteriores;

5. Contra i r emprést imos ou outras 

modalidades de crédito, designadamente 

junto de instituições de crédito ou outras 

entidades apoiantes das actividades da 

Associação, com ou sem garantias dos seus 

associados ou de terceiros;

6. Negociar e celebrar acordos, protoco-

los e outros instrumentos de cooperação 

ou de outra natureza, com entidades locais, 

regionais ou do exterior, governamentais 

ou não, para a prossecução dos fins da As-

sociação ou em execução de deliberações 

tomadas;

7. Contratar pessoal, fixar os respectivos 

termos e condições; 

8. Delegar funções ou tarefas em qual-

quer um dos seus membros ou colaborado-

res contratados;

9. Gerir escolas ou instituições educati-

vas que tenham a seu cargo;

10. Administrar e gerir todos e quais-

quer assuntos relacionados, directa ou in-

directamente, com a Associação;

11. Exercer os demais poderes ou fun-

ções atribuídos por lei, estatutos ou regula-

mentos internos.

Décimo quarto

Forma de obrigar

A Associação obriga-se com:

1. A assinatura isolada do Presidente da 

Direcção;

2 . A assinatura de qualquer um dos 

membros da Direcção, nos termos cons-

tantes da acta da deliberação da própria 

Direcção;

3. A assinatura do procurador, nos ter-

mos constantes da procuração notarial.

Décimo quinto

Poderes especiais do Presidente

O Presidente da Direcção pode prati-

car os seguintes actos sem necessidade de 

autorização da Direcção ou outro órgão 

social:

1. Abrir contas bancárias e movimentá-

-las;

2. Contrair empréstimos ou outras mo-

dalidades de crédito para o funcionamento 

da Associação ou das instituições dela su-

bordinadas, incluindo o Colégio Sino-Luso 

Internacional de Macau;

3. Celebrar protocolos, acordos ou ou-

tros instrumentos de cooperação com ter-

ceiros, incluindo autoridades públicas de 

Macau ou do exterior;

4. Contratar e exonerar o pessoal para 

desempenho de cargos e funções da Asso-

ciação ou das instituições dela subordina-

das, incluindo o Colégio Sino-Luso Inter-

nacional de Macau;

5. Nomear representantes e procurado-

res da Associação, fixando-lhe os respecti-

vos poderes e condições de exercício;

6. Submeter requerimentos, obter licen-

ças administrativas, efectuar declarações 

fiscais, praticar actos de registo junto da 

Administração Pública ou de outras enti-

dades e, em geral, praticar todos e quais-

quer actos que se lhe afigurem necessários, 

úteis ou convenientes para a Associação.

Décimo sexto

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é constituído por três 

membros, sendo um deles Presidente, todos 

nomeados pela Assembleia Geral.

Décimo sétimo

Competência do Conselho Fiscal

Compete ao Conselho Fiscal, designada-

mente:

1. Fiscalizar a actuação da Direcção;

2. Verificar o património da Associação;

3. Elaborar o relatório anual sobre a sua 

acção fiscalizadora; 

4. Apreciar o relatório de actividades da 

Direcção e emitir parecer relativo às con-

tas, balanço e outros documentos financei-

ros;

5. Apresentar recomendações sobre a 

gestão das contas;

6. Exercer os demais poderes e funções 

atribuídos por lei, estatutos ou regulamen-

to interno.

Décimo oitavo

Auditoria Externa

A Associação pode contratar auditor 

externo para a verificação das suas contas e, 

sobretudo, das contas das instituições dela 

subordinadas, incluindo o Colégio Sino-

-Luso Internacional de Macau.

Capítulo III

Disposições transitórias e finais

Décimo nono

Eleição dos membros da Direcção

Para o triénio de Novembro de 2021 a 

Novembro 2024, são eleitos e iniciam ime-

diatamente funções os seguintes membros 

para a Direcção da Associação:

1. Leonel Alberto Alves, casado, re-

sidente em Macau, na Avenida da Praia 

Grande, n.º 517, Edifício Comercial Nam 

Tung, 20.º andar;

2. Nuno Maria Roque Jorge, casado, 

residente em Macau, na Avenida da Ami-

zade, nº 255, Edifício Kam Fai Kok, 18.º 

andar «C»;

3. Cheong Lok Tin , casado, re-

sidente em Macau, na Avenida da Praia 

Grande, n.º 567, Edifício do Banco Nacio-

nal Ultramarino, 11.º andar «A».

Leonel Alberto Alves é nomeado Presi-

dente da Direcção da Associação.
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Vigésimo

Eleição dos membros do Conselho 
Fiscal

Para o triénio de Novembro de 2021 a 

Novembro de 2024, são eleitos e iniciam 

imediatamente funções os seguintes mem-

bros para o Conselho Fiscal:

1. António Félix Pontes

2. Bernardo Tavares Alves

3. Edith Azevedo Jorge

António Félix Pontes é nomeado Presi-

dente do Conselho Fiscal.

Vigésimo primeiro

Eleição dos membros da Mesa da 
Assembleia Geral

Para o triénio de Novembro de 2021 a 

Novembro de 2024, são eleitos e iniciam 

imediatamente funções os seguintes mem-

bros para a Mesa da Assembleia Geral:

1. Cheong Lok Tin, casado, residente em 

Macau, na Avenida da Praia Grande, n.º 567, 

Edifício do Banco Nacional Ultramarino, 

11.º andar «A».

2. Duarte Tavares Alves, solteiro, maior, 

residente em Macau, na Avenida da Praia 

Grande, n.º 517, Edifício Comercial Nam 

Tung, 20.º andar.

Cheong Lok Tin é nomeado Presidente 

da Assembleia Geral.

Vigésimo segundo

Dissolução e liquidação

A Associação dissolve-se por deliberação 

da assembleia geral tomada por maioria de 

três quartos dos votos de todos os associa-

dos inscritos, cabendo à própria Assembleia 

Geral aprovar os termos da liquidação dos 

bens e assunção de responsabilidades.

Vigésimo terceiro

Legislação

A Associação subordina-se à legislação 

em vigor na Região Administrativa Espe-

cial de Macau. 

Está conforme o original.

Cartório Privado, em Macau, aos 10 de 

Novembro de 2021. — O Notário, Diaman-
tino de Oliveira Ferreira.

 $6,286.00

(Custo desta publicação $ 6 286,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 

MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Cinema, Televisão, 
Cultura e Artes Criativas de Macau

1/2021 22

Certifico, para efeitos de publicação, 

que foi constituída por documento autenti-

cado assinado neste cartório, no dia 10 de 

Novembro de 2021, uma associação com a 

denominação em epígrafe, cujos objecto e 

sede constam do estatuto em anexo, sendo 

acto constitutivo e estatuto arquivados 

neste cartório no maço de documentos de 

associações e de instituição de fundações 

do ano 2021, número 1/2021 sob o docu-

mento número 22.

Macau 

Film, Television, Culture and Creative Arts 

Association Associação 

de Cinema, Televisão , Cultura e Artes 

Criativas de Macau

19-A 2 C

 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 
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Cartório Privado, em Macau, aos 10 de No-

vembro de 2021. — O Notário, Mak Heng Ip.

 $3,092.00

(Custo desta publicação $ 3 092,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M6

370

2.1 

 Juliana Maria Carvalho 

Cardoso

 $431.00

(Custo desta publicação $ 431,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M6

366

5 C

 Juliana Maria Carvalho 

Cardoso

 $363.00

(Custo desta publicação $ 363,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Pais da Escola 
para Filhos e Irmãos dos 

Operários de Macau
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2021/A S S/M6

373

Associação de Pais da 

Escola Secundária Lou Hau, Macau

A s so c iaç ão de Pa i s d a 

Lou Hau The Parents’ 

Association of Lou Hau High School, 

M a c au T he Pa rent s ’ 

Association of Lou Hau

163

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Juliana Maria Carvalho 

Cardoso

 $2,187.00

(Custo desta publicação $ 2 187,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Clube Desportivo «Son Ngai»

2021/A S S/M6

374

Clube Desportivo «Son 

Ngai» Son Ngai Tâi Iok Vui

10-16 A

18

1
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2

3

1

2

3

4

A

1

2

3

4

B

1

2

3

C

1

2

3

4

1

2

 Juliana Maria Carvalho 

Cardoso

 $1,790.00

(Custo desta publicação $ 1 790,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação dos Técnicos Supe-
riores de Saúde de Macau

2021/A S S/M6

369

A s s o c i a ç ã o 

dos Técnicos Superiores de Saúde de 

Macau

17 K
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1

1

1

1

1

3

1 1

1

 Juliana Maria Carvalho 

Cardoso

 $3,727.00

(Custo desta publicação $ 3 727,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M6

365

172

11 6 A

 Juliana Maria Carvalho 

Cardoso

 $397.00

(Custo desta publicação $ 397,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO

MACAU

  

CERTIFICADO

Certifico, para efeitos de publicação, que 

o estatuto da , foi alte-

rado por documento particular datado de 4 

de Novembro de 2021, passando o mesmo 

a ter a seguinte redacção em anexo.

Cartório Privado, em Macau, aos 4 de 

Novembro de 2021. — O Notário, António 
Baguinho.

 $726.00

(Custo desta publicação $ 726,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 

MACAU

  

CERTIFICADO

Certifico, para efeitos de publicação, que 

o estatuto da , foi alterado 

por documento particular datado de 4 de 

Novembro de 2021, passando o mesmo a 

ter a seguinte redacção em anexo.

Cartório Privado, em Macau, aos 4 de 

Novembro de 2021. — O Notário, António 
Baguinho.

 $714.00

(Custo desta publicação $ 714,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 

MACAU

  

CERTIFICADO

10/2021

1

34

A s so-

ciação de Engenharia e Construção de 

Macau



16816    46   2021  11  17 

 

 $907.00

(Custo desta publicação $ 907,00)

 

175 7

1. 2021 2

2. 2021 1

3. 2022

2 0 2 2

4. 2022

5. 

6. 

CENTRO DE PRODUTIVIDADE 
E TRANSFERÊNCIA DE TEC-

NOLOGIA DE MACAU

Convocatória

Nos termos legais e estatutários, convoco 

a Assembleia Geral do Centro de Produ-

tividade e Transferência de Tecnologia de 

Macau, para reunir em sessão ordinária, 

no dia 29 de Novembro de 2021 (2.ª feira), 

pelas 11,00 horas, no Auditório da sede 

social, sita na Rua de Xangai, n.º 175, Edi-

fício da Associação Comercial de Macau, 

7.º andar, com a seguinte Ordem de Traba-

lhos:

1. Aprovação da Ordem de Trabalhos da 

2.ª sessão da Assembleia Geral em 2021;

2. Aprovação da Acta da 1.ª sessão da 

Assembleia Geral em 2021;

3. Apresentação pelo Presidente da 

Direcção, do Plano de Actividades do 

CPTTM de 2022 e pelo Director Geral, do 

Orçamento para 2022;

4. Debate e votação pelos Associados, 

do Plano de Actividades e do Orçamento 

para 2022;

5. Relatório e debate sobre os trabalhos 

de revisão dos estatutos do CPTTM;

6. Outros assuntos.

 Nos termos do número dois do artigo 

décimo nono dos Estatutos, na falta de 

quorum, a Assembleia reunirá uma hora 

depois da hora marcada, qualquer que seja 

o número de Associados presentes e o patri-

mónio associativo nominal representado.

 Macau, aos 25 de Outubro de 2021. — O 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

do CPTTM, Tsui Wai Kwan.

 $1,100.00

(Custo desta publicação $ 1 100,00)
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 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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