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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Proc. Falência n.º CV3-21-0005-CFI 3.º Juízo Cível

Requerente: Café Deco Macau Limitada (澳門威豐味餐
廳有限公司), com sede em Macau, na Alameda Dr. Carlos 
D’Assumpção 160-206, Tong Nam Ah Central Comércio, 7.º 
andar E.

O Dr. Chan Chi Weng, Mm.º Juiz de Direito do 3.º Juízo Cível 
do Tribunal Judicial de Base da RAEM.

Faz saber que, por sentença de 17 de Novembro de 2021, 
proferida nos presentes autos, foi declarada a falência do 
requerente Café Deco Macau Limitada (澳門威豐味餐廳有限
公司), registada na Conservatória dos Registos Comercial e de 
Bens Móveis sob o número 26007(SO), com sede em Macau, 
na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção 160-206, Tong Nam Ah 
Central Comércio, 7.º andar E, tendo sido fixado em 60 dias o 
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme 
o disposto no artigo 1089.º, n.º 1, do C.P.C.

Foi nomeada administradora judicial a Sr.ª Dr.ª Wong Sin 
Kei, advogada, com domicílio em Macau, na Alameda Dr. Carlos 
D’Assumpção, n.º 258, Edf. Praça Kin Heng Long, 8.º andar 
«A», «R», «S», «T».

Para constar se lavrou o presente edital e outro de igual teor 
que serão devidamente afixados nos locais que a lei determina.

Tribunal Judicial de Base, aos 23 de Novembro de 2021.

O Juiz de Direito, Chan Chi Weng.

O Escrivão Judicial Principal, Sun Kuan Pok.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 25 de Novembro de 2021, e nos termos 
da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se encontra aberto o con-
curso de avaliação de competências 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 

初 級 法 院

公 告

破產案第CV3-21-0005-CFI號 第三民事法庭

申請人：澳門威豐味餐廳有限公司（Café Deco Macau Limi-

tada），法人住所設於澳門宋玉生廣場160-206號東南亞商業中

心7樓E座。

現根據二零二一年十一月十七日在本卷宗所立之判決書已

宣告申請人澳門威豐味餐廳有限公司（Café Deco Macau Limi-

tada），商業登記編號為26007（SO），法人住所設於澳門宋玉生

廣場160-206號東南亞商業中心7樓E座，現正處於破產狀態，根

據《民事訴訟法典》第1089條第1款之規定，已訂定期限60天予

債權人提出其清償債權。

已委任黃倩琪律師為破產管理人，其職業住所在澳門宋玉

生廣場258號建興龍廣場8樓A,R,S及T座。

二零二一年十一月二十三日於初級法院

法官 陳志榮

首席書記員 孫君博

（是項刊登費用為 $1,575.00）

法 務 局

通 告

按照二零二一年十一月二十五日行政法務司司長批示，並根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第14/2016號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，法務局進行統

一管理制度的對外特別的專業或職務能力評估開考，旨在設立

人員招聘儲備，以填補行政公職局及法務局的高級技術員職程

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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第一職階一等高級技術員（法律範疇）預計出現的二十一個職

缺，以及填補開考有效期屆滿前公共部門出現的相同職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的對外特別的專業或職務能力評估

開考，旨在通過對擔任法律範疇高級技術員所需的特定勝任力

進行評估，以設立招聘法律範疇高級技術員職程第一職階一等

高級技術員職級的人員儲備。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈於公職開考網頁之

日起計。

2. 各公共部門的職缺

2.1 行政公職局——編制內6個職缺；

2.2 法務局——編制內15個職缺。

3. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不

頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

4. 職務內容

進行法律範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策提供

依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及其實

施；參與構思和草擬法律、法規和其他規範性文件；應用方法及

科學技術程序；根據研究和數據的處理，提出解決方法；執行諮

詢職務；監督和協調工作人員。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階一等高級技術員的薪俸點為第14/2009號法律《公

務人員職程制度》附件一表二所載第五級別的485點，並享有公

職一般制度規定的權利及福利。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零二一年十二月十四日）符合十月

十二日第46/98/M號法令第一條規定，具有澳門官方教育制度授

vista ao preenchimento de vinte e um lugares vagos de técnico 
superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico supe-
rior, área jurídica, da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública e Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, 
e das vagas idênticas 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 jurídica, a fim de constituir reservas de recrutamento de 
pessoal na categoria de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área jurídica.

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. Lugares vagos dos serviços públicos

2.1 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
— 6 lugares vagos do quadro;

2.2 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça — 15 lugares 
vagos do quadro.

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 jurídica, tendo em vista a fundamen-
tação de tomada de decisões; participação em reuniões para 
análise de projectos ou programas; participação na concep-
ção, redacção e implementação de projectos; participação na 
concepção e elaboração de leis, regulamentos e outros actos 
normativos; bem como proceder à adaptação de métodos e 
processos científico-técnicos; propostas de soluções com base 
em estudos e tratamento de dados; exercício de funções con-
sultivas; supervisão e coordenação de outros trabalhadores.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
de vencimento 485, 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.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
em Direito pelo sistema oficial de ensino de Macau, ou mes-
trado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos 
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予的法律學士學位或不頒授學士學位的連讀碩士學位或連讀博

士學位，或於澳門特別行政區以外與澳門官方教育制度相同體

制取得的法律學士學位或不頒授學士學位的連讀碩士學位或連

讀博士學位，又或於澳門特別行政區以外與澳門官方教育制度

不同體制取得的法律學士學位或不頒授學士學位的連讀碩士學

位或連讀博士學位並已完成澳門法律補充課程，並符合現行法

律規定的擔任公職的一般要件，特別是：澳門特別行政區永久

性居民、成年、具任職能力、身體健康及精神健全，以及符合第

14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二

條第二款規定的人士，同時具有兩年與法律範疇高級技術員職

務相稱的工作經驗，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1 報考期限為八個工作日，自本通告公佈於《澳門特別行

政區公報》之日緊接的首個工作日起計（即二零二一年十二月二

日至十二月十四日）；

7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第4/2021號行政

法務司司長批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名

表》，並附同符合報考要件的證明文件，及支付金額為澳門元

三百元（$300.00）的報考費。

經社會工作局適當證明在報考時正處於有經濟困難狀況的

投考人，獲豁免支付報考費。視乎以紙張或以電子方式報考，在

報考時分別由公共部門或經電子報考服務系統就經濟困難的狀

況進行核實。

7.2.1 紙張方式

須在報考期限內的辦公時間（週一至週四，上午九時至下午

一時，下午二時三十分至下午五時四十五分；週五，上午九時至下

午一時，下午二時三十分至下午五時三十分），由投考人親身或由

他人（無須提交授權書）到澳門水坑尾街162號公共行政大樓地

下大堂法務局接待櫃台提交經投考人簽署的《專業或職務能力

評估開考報名表》，並支付報考費（接受以現金或可透過“政付

integrados que não confira grau de licenciatura em Direito; ou 
licenciatura em Direito obtida no exterior, com matriz igual à 
do sistema oficial de ensino de Macau, ou mestrado ou douto-
ramento que corresponda a um ciclo de estudos integrados que 
não confira grau de licenciatura em Direito; ou ainda licencia-
tura em Direito obtida no exterior, com matriz diferente do 
sistema oficial de ensino de Macau, ou mestrado ou doutoramento 
que corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura em Direito, e curso complementar de Direito 
de Macau, nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 46/98/M, de 
12 de Outubro, que preencham 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; ter maioridade; capacidade 
profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da 
apresentação de candidaturas (até ao dia 14 de Dezembro de 
2021) e que sejam 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) e, simultaneamente, possuam dois anos 
de experiência profissional adequada às funções de técnico 
superior, área jurídica.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (2 de Dezembro a 14 de Dezembro 
de 2021);

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte 
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação 
de requerimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado 
por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, acompanhado dos documentos comprovativos do 
preenchimento 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, 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 
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通”機具進行支付，包括VISA、Master Card、銀聯、銀聯閃付、

銀聯雲閃付、中銀手機銀行支付、豐付寶、廣發銀行移動支付、

國際付、工銀e支付、極易付、微信支付及支付寶）。

7.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，透過統一電子平台提供的統一管理

制度的電子報考服務（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.

mo/以及“澳門公共服務一戶通”手機應用程式進入）填寫及提

交《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格，並支付報考費

（可透過“政付通”線上支付平台進行電子支付）。

以電子方式報考，自報考期限首日早上九時起，並須於期限

最後一日下午五時四十五分前提交。

8. 報考須提交的文件

8.1 報考時，投考人須提交下列文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）本通告所要求的工作經驗的證明文件：

工作經驗須以取得該經驗所任職機構的僱主發出的文件證

明，且需載明任職機構、任職期間及所擔任的職務內容；在經適

當說明理由的例外情況下，可由典試委員會決定接納其他適合

的證明文件；

d）填妥並經投考人簽署的第4/2021號行政法務司司長批示

核准的《開考履歷表》，以及附同相關證明文件副本。

8.2 如屬第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第十二條第二款（一）項至（五）項所指任一情況的投考

人，尚須提交由所屬部門發出的個人資料紀錄或能證明其職務

狀況的證明文件副本。

8.3 如投考人與公共部門有聯繫，而其個人檔案已存有第8.1

點a）、b）、c）和d）項所指的證明文件以及個人資料紀錄或證明

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, WeChat 
Pay e Alipay).

7.2.2 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 apresentação de candidaturas ao regime de 
gestão uniformizada, disponibilizado através da plataforma 
electrónica uniformizada (o acesso à plataforma pode ser fei-
to 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.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 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) Documentos comprovativos de experiência profissional 
exigida no presente aviso:

Emitido pela entidade empregadora onde foi obtida a expe-
riência, em que conste a entidade empregadora, período de 
exercício de funções e conteúdo funcional, podendo em casos 
excepcionais devidamente fundamentados, o júri do concurso, 
aceitar outros documentos comprovativos idóneos;

d) «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.

8.2 Cópia do registo biográfico ou do documento comprova-
tivo emitido pelo Serviço a que pertencem que permita com-
provar a sua situação 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 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 8.1, e o registo 
biográfico ou documento que comprova a situação funcional, 
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職務狀況的文件，則無須提交該等文件，但須於報考時作出聲

明。

8.4 第8.1點a）、b）、c）和d）項所指的證明文件的副本，以及

第8.2點所指文件的副本，可以是普通副本或經認證的副本。

8.5 如投考人在報考時未提交第8.1點a）、b）、c）和d）項所

指的文件，或倘要求的第8.2點所指文件，投考人須在初步名單

所定期間內補交，否則在投考人最後名單中除名。

8.6 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.7 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.8 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）、b）、c）和d）項

及第8.2點所指的證明文件為普通副本，須於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

9. 甄選方法

9.1 甄選方法包括：

a）第一項甄選方法——知識考試，分兩階段進行：

第一階段——筆試，時間為三小時，具淘汰性質；

第二階段——口試，時間為三十分鐘；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

9.2 缺席或放棄第9.1點a）項任一階段或b）項甄選方法，即

被除名，但不影響第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第三十二條第十一款的規定的適用。

10. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任投考職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos 
processos individuais, tendo tal facto de ser declarado na apre-
sentação da candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b), c) e d) do ponto 8.1 e dos documentos referidos 
no ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 
8.1 ou os documentos referidos no ponto 8.2 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.

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 candidatura, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas 
a), b), c) e d) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, 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.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos, 
desenvolvendo-se em duas fases:

1.ª fase — prova escrita, com a duração de 3 horas, com 
carácter eliminatório;

2.ª fase — prova oral, com a duração de 30 minutos;

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 do método de selecção 
constante de qualquer fase da alínea a) ou b) do ponto 9.1 é 
automaticamente excluído, sem prejuízo do disposto no n.º 11 do 
artigo 32.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos).

10. 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-
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工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任投考職務的能

力。

11. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

12. 最後成績

最後成績為在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計

算方法如下：

知識考試 = 70%（筆試佔知識考試的60%，口試佔知識考試

的40%）；

甄選面試 = 20%；

履歷分析 = 10%。

13. 優先條件

如投考人得分相同，則按第14/2016號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第一款及第二款規定的優先

條件排序。

14. 公佈名單及考核的安排

投考人初步名單、投考人最後名單、各階段甄選方法的考核

地點、日期及時間、知識考試（筆試）成績名單及經核准後的最

後成績名單，張貼於澳門水坑尾街162號公共行政大樓地下大堂

並上載於公職開考網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/及法務

局網頁http://www.dsaj.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1 澳門特別行政區組織及政制

15.1.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

15.1.2 第1/1999號法律——《回歸法》；

15.1.3 第2/1999號法律——《政府組織綱要法》；

15.1.4 第6/1999號行政法規——《政府部門及實體的組織、

職權與運作》；

15.2 行政法

15.2.1 十月四日第52/99/M號法令訂定的《行政上之違法行

為之一般制度及程序》；

rando a habilitação académica e profissional, a qualificação e 
experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação 
profissional complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

 Serão excluídos os candidatos que nas provas eliminatórias 
ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 
valores.

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 = 70% (prova escrita = 60% da 
prova de conhecimentos, prova oral = 40% da prova de conhe-
cimentos);

Entrevista de selecção = 20%;

Análise curricular = 10%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previs-
tas 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).

14. 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 (prova escrita) e a lista classificativa 
final aprovada são afixadas no rés-do-chão do Edifício Adminis-
tração Pública, sito na Rua do Campo, n.º 162, Macau, e colo-
cadas na página electrónica dos concursos da função pública, 
em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página elec-
trónica da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, em 
http://www.dsaj.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Organização e sistema político da Região Administrativa 
Especial de Macau

15.1.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

15.1.2 Lei n.º 1/1999 (Lei de Reunificação);

15.1.3 Lei n.º 2/1999 (Lei de Bases da Orgânica do Governo);

15.1.4 Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públicos).

15.2 Direito administrativo

15.2.1 Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 de Outubro, que define 
o Regime geral das infracções administrativas e respectivo 
procedimento;
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15.2.2 十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法

典》；

15.2.3 十二月十三日第110/99/M號法令核准的《行政訴訟法

典》；

15.3 刑事、民事和商業法

15.3.1 十一月十四日第58/95/M號法令核准的《刑法典》；

15.3.2 九月二日第4 8 / 9 6 / M號法令核准的《刑事訴訟法

典》；

15.3.3 八月三日第39/99/M號法令核准的《民法典》；

15.3.4 八月三日第40/99/M號法令核准的《商法典》；

15.3.5 十月八日第55 / 9 9 / M號法令核准的《民事訴訟法

典》；

15.4 公職法律制度

15.4.1 十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共

行政工作人員通則》；

15.4.2 第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現評

核原則》；

15.4.3 第8/2006號法律——《公務人員公積金制度》；

15.4.4 第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

15.4.5 第15/2009號法律——《領導及主管人員通則的基本

規定》；

15.4.6 第12/2015號法律——《公共部門勞動合同制度》；

15.4.7 第31/2004號行政法規——《公共行政工作人員的工

作表現評核一般制度》；

15.4.8 第26/2009號行政法規——《領導及主管人員通則的

補充規定》；

15.4.9 第14/2016號行政法規——《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》；

15.5 其他

15.5.1 第13/2009號法律——《關於訂定內部規範的法律制

度》。

在知識考試期間，投考人僅可參閱開考通告考試範圍內所

指之法規（除原文外，不得另有其他文字或非文字的標註或不

15.2.2 Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, que aprova 
o Código do Procedimento Administrativo;

15.2.3 Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro, que 
aprova o Código de Processo Administrativo Contencioso.

15.3 Direito Penal, Civil e Comercial

15.3.1 Decreto-Lei n.º 58/95/M, de 14 de Novembro, que 
aprova o Código Penal;

15.3.2 Decreto-Lei n.º 48/96/M, de 2 de Setembro, que aprova 
o Código de Processo Penal;

15.3.3 Decreto-Lei n.º 39/99/M, de 3 de Agosto, que aprova o 
Código Civil;

15.3.4 Decreto-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto, que aprova o 
Código Comercial;

15.3.5 Decreto-Lei n.º 55/99/M, de 8 de Outubro, que aprova 
o Código de Processo Civil.

15.4 Regime jurídico da Função Pública

15.4.1 Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, que 
aprova o Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau;

15.4.2 Lei n.º 8/2004 (Princípios relativos à avaliação do 
desempenho dos trabalhadores da Administração Pública);

15.4.3 Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos);

15.4.4 Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos);

15.4.5 Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia);

15.4.6 Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos);

15.4.7 Regulamento Administrativo n.º 31/2004 (Regime 
geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Admi-
nistração Pública);

15.4.8 Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia);

15.4.9 Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos).

15.5 Outros

15.5.1 Lei n.º 13/2009 (Regime jurídico de enquadramento 
das fontes normativas internas).

Durante a realização da prova de conhecimentos, os candi-
datos podem apenas consultar a legislação referida no progra-
ma do aviso (na sua versão original, sem outro apontamento 
escrito ou não textual ou qualquer anotação). Não podem 
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附有任何註譯的相關法例文本）。不得使用任何其他資料、文

件、書本、電子設備或法例彙編等其中包含非考試範圍內所指的

法律法規文本。

16. 適用法例

本開考受第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規

定規範。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：法務局局長 劉德學

正選委員：法務局副局長 梁穎姸

  行政公職局公職法律事務處處長 林穎冬

候補委員：法務局法律草擬廳廳長 馮炳傑

  行政公職局首席高級技術員 吳振輝

二零二一年十一月二十六日於法務局

局長 劉德學

（是項刊登費用為 $17,214.00）

consultar outros materiais informativos, documentos, livros, 
dispositivos electrónicos ou compilações de legislação que con-
tenham legislação que não esteja incluída no programa.

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 do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

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: Liu Dexue, director da Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça.

Vogais efectivas: Leong Weng In, subdirectora da Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça; e

Lam Weng Tong, chefe da Divisão dos Assuntos Jurídicos da 
Função Pública da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública.

Vogais suplentes: Fong Peng Kit, chefe do Departamento de 
Produção Legislativa da Direcção dos Serviços de Assuntos de 
Justiça; e

Ng Chan Fai, técnico superior principal da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 26 de 
Novembro de 2021. 

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 17 214,00)
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2021 年 10 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Outubro de 2021
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Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 22 de Novembro de 2021.

A Conservadora, Liang Tsai I.

 $224,440.00

(Custo desta publicação $ 224 440,00)

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

Aviso

5.º Curso de habilitação para ingresso nas carreiras 

de oficial de justiça judicial e de oficial de justiça do 

Ministério Público

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 17 de Novembro de 2021, no uso das 
competências executivas que lhe estão delegadas pelo n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 180/2019, e ao abrigo do disposto no n.º 2 
do artigo 22.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2004, em 
vigor, é prorrogado por um ano, a partir de 18 de Dezembro 
de 2021, o prazo de validade da reserva de recrutamento do 
pessoal aprovado no 5.º curso de habilitação para ingresso nas 
carreiras de oficial de justiça judicial e de oficial de justiça do 
Ministério Público, cuja lista de classificação final foi publicada 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 51, II Série, de 18 de Dezembro de 2019. 

Centro de Formação Jurídica e Judiciária, aos 25 de Novembro 
de 2021.

O Presidente do Júri, Manuel Marcelino Escovar Trigo.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

法 律 及 司 法 培 訓 中 心

通 告

180/2019

30/2004

 Manuel Marcelino Escovar Trigo

 $1,258.00
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Lista

Concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 

na Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 

Tecnológico, para técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 

área de mecânica e materiais

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento 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 mecânica e materiais, da Direcção dos Ser-
viços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, 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 16, II Série, de 21 
de Abril de 2021:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand.

 Nome N.º do BIR  Classificação
 final

1.º 14. Wu, Chan Lon 1247**** ............ 81,55

2.º 3. Cheong, Kuan U 5169**** ............. 77,00

3.º 1. Chan, Weng Kin 5151**** ............. 64,25

4.º 8. Leong, Kai Hong 5080**** ............ 63,95

5.º 9. Monteiro, Manuel 
Francisco 1229**** ............ 50,35

Candidato excluído:

N.º do 
cand.

Nome N.º do BIR Notas

2. Che, Hoi Kei 5129**** (a)

Observação para o candidato excluído:

(a) Por ter faltado à entrevista de selecção, nos termos do n.º 10 
do artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, com 
as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor recurso 
da presente lista para a entidade que autorizou a abertura do con-
curso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à data 
da publicação da presente lista no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 19 de Novembro de 2021).

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecno-
lógico, aos 9 de Novembro de 2021.

經 濟 及 科 技 發 展 局

名 單

 

1.º 14. 1247**** ............................81.55

2.º 3. 5169**** ............................77.00

3.º 1. 5151**** ............................64.25

4.º 8. 5080**** ...........................63.95

5.º 9. 1229**** ............................50.35

2. 5129**** a

a 23/2017 14/2016

23/2017 14/2016
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O Júri:

Presidente: Tai Kin Ip.

Vogais: Chan Chou Weng; e

Lo Kin Ho.

(Custo desta publicação $ 2 877,00)

 

 $2,877.00
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Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 210.º e n.º 1 do artigo 

211.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 

13 de Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de 

registo de marca na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso, começa a contar o prazo de dois 

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/180003

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Hitachi Astemo, Ltd.

  Endereço : 2520 Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas e ferramentas metalúrgi-

cas; máquinas e aparelhos para a exploração mineira; 

máquinas e aparelhos para a construção; máquinas 

e aparelhos de carga-descarga; máquinas de pesca 

industrial; máquinas e aparelhos para processamento 

químico; máquinas e aparelhos para a indústria têxtil; 

máquinas e aparelhos para a indústria alimentar ou de 

bebidas; máquinas e aparelhos para serração, marce-

naria, ou para produção de laminados ou contraplaca-

dos de madeira; máquinas e aparelhos para fabrico de 

pasta de papel, de papel ou para trabalho com papel; 

máquinas e aparelhos de impressão ou encadernação; 

máquinas de costura; máquinas e equipamentos para 

arar, excepto ferramentas manuais; máquinas e equi-

pamentos para a agricultura; ceifeiras e equipamentos 

para a ceifa; máquinas e implementos de processamen-

to de fibras vegetais para fins agrícolas; prensas de for-

ragem; máquinas de corte de forragem; máquinas mis-

turadoras de forragens; máquinas de trituramento de 

forragem para bolos; máquinas de filtrar leite; incuba-

doras para ovos; máquinas e equipamentos para a seri-

cultura; máquinas de fabrico de sapatos; máquinas de 

curtimento de couro; máquinas para processar tabaco; 

máquinas e aparelhos para fabrico de vidro; máquinas 

e aparelhos para a pintura; rodas de oleiro accionadas 

por motor; máquinas de processamento de plástico; 

máquinas e aparelhos para o fabrico de produtos de 

borracha; máquinas e aparelhos para trabalhar a pe-

dra; máquinas não eléctricas para fins industriais, para 

produtos de uso geral, incluindo geradores de electri-

cidade, para automotora, para motores fora de borda, 

para navios, para fins agrícolas; partes de máquinas 

não eléctricas para fins industriais, para produtos de 

uso geral, incluindo geradores de electricidade, para 

automotora, para motores fora de borda, para navios, 

para fins agrícolas; balanceadores (peças) para moto-

res de combustão interna; árvores de cames para mo-

tores de veículos; dispositivos de elevação de válvulas 

variáveis; dispositivos de controlo da temporização de 

válvulas; elevadores de válvulas; pistões para motores; 

alternadores para veículos terrestres; bobinas de igni-

ção para motores; injectores para motores; bombas de 

combustível; arrancadores para motores; motores fora 

de bordo; filtros de gás para automóveis movidos a gás 

natural comprimido; válvulas de controlo de pressão 

para injectores; bombas hidráulicas para transmissões 

de variação contínua; válvulas de controlo para célula 

de combustível (peças de motores); reguladores (peças 

de motores) de hidrogénio de alta pressão; injectores 

de gás para automóveis movidos a gás natural com-

primido; reguladores (peças de motores) de gás para 

automóveis movidos a gás natural comprimido; regu-

ladores (peças de motores) de entrada de ar no motor 

por efeito da aceleração controlados electronicamente; 

bombas de combustível para injecção directa a alta 

pressão; colectores de admissão para motores; válvu-

las de recirculação de gases de escape para motores; 

válvulas de comutação da trajectória do fluxo de água 

de arrefecimento; injectores de óleo; bombas de com-

bustível para tanques; válvulas de controlo de veloci-

dade ao ralenti; válvulas para dispositivos de controlo 

de temporização de válvulas; válvulas de controlo de 

água de arrefecimento (peças de máquinas); válvulas 

de controlo de transmissão; carburadores; válvulas 

de admissão para motores; torneiras de combustível 
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(peças de motores de máquinas); turbocompresso-

res para motores; dispositivos de controlo da taxa de 

compressão variável (peças de motores de máquinas); 

comando de pedal com sensor para ajustamento de 

velocidade para máquinas; colectores de admissão 

para veículos de duas rodas; válvulas de prevenção de 

refluxo para carburadores; válvulas de injecção de ar; 

moinhos de água; moinhos de vento; máquinas e ins-

trumentos pneumáticos ou hidráulicos; compressores 

de ar; bombas, não para fins específicos; bombas para 

direcção assistida; bombas de óleo; bombas de água 

para automóveis; supercompressores; turbocompresso-

res; máquinas dispensadoras de fita adesiva; máquinas 

para selar automáticas; máquinas distribuidoras auto-

máticas; bombas dispensadoras de combustível para 

estações de serviço; máquinas de lavar eléctricas para 

fins industriais; máquinas de lavar eléctricas para uso 

doméstico; máquinas e aparelhos para reparação ou 

fixação; sistemas de estacionamento mecânico; máqui-

nas de lavagem de veículos; máquinas misturadoras de 

alimentos para uso comercial; máquinas de descascar 

alimentos para uso comercial; máquinas de cortar, 

picar e fatiar alimentos para uso comercial; máquinas 

de lavar louça para fins industriais; máquinas de lavar 

louça para fins domésticos; máquinas polidoras de cera 

eléctricas para fins industriais; aspiradores de pó para 

fins industriais; máquinas polidoras de cera eléctricas 

para uso doméstico; aspiradores de pó para uso domés-

tico; pulverizadores eléctricos (máquinas); veios, eixos 

ou mandris [elementos de máquinas excluindo veícu-

los terrestres]; rolamentos [elementos de máquinas 

excluindo veículos terrestres]; eixos, acoplamentos ou 

conectores [elementos de máquinas excluindo veículos 

terrestres]; transmissões de potência e engrenagens 

[elementos de máquinas excluindo veículos terrestres]; 

mudanças diferenciais (peças de máquinas); acopla-

mentos viscosos; válvulas de controlo para trans-

missões; eixo diferencial do pinhão; amortecedores 

[elementos de máquina excluindo veículos terrestres]; 

amortecedores (máquina); molas [elementos de máqui-

nas excluindo veículos terrestres]; molas a gás (peças 

de máquina); travões [elementos de máquinas excluin-

do veículos terrestres]; válvulas [elementos de máqui-

nas excluindo veículos terrestres]; máquinas de cortar 

relva; dispositivos eléctricos para puxar cortinados; 

dispositivos eléctricos de abertura de portas; máqui-

nas e aparelhos de compactação de resíduos para fins 

industriais; máquinas de trituração de resíduos para 

fins industriais; impressoras 3D; arrancadores para 

motores eléctricos e motores a combustão; motores 

CA e motores CC [não incluindo os de veículos terres-

tres, mas incluindo peças para quaisquer motores CA 

e motores CC]; geradores de CA; geradores de CC; 

geradores portáteis de energia eléctrica; misturadores 

de alimentos eléctricos para uso doméstico; escovas de 

dínamo; amortecedores para edifícios; prensas hidráu-

licas a óleo; suportes de montagem para motor, câmbio 

(máquina) ou diferencial; elevadores eletrónicos para 

estacionar veículos terrestres; válvulas doseadoras; 

válvulas para potenciadores de pressão negativa.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/09/28  Japão

N.º 2020-119759

[210]  N.º : N/180004

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Hitachi Astemo, Ltd.

  Endereço : 2520 Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Máquinas e instrumentos de medi-

ção ou teste; sensores de pressão; sensores, excepto 

para uso médico; sensores de oxigénio (não para uso 

médico); sensores de velocidade de veículos; senso-

res de pressão diferencial; sensores de temperatura 

de combustível; sensores de posição do acelerador; 

sensores de elevação de válvulas variáveis; sensores 

de curso; sensores de rotação; simuladores para a di-

recção e controlo de veículos; mecanismos operados 

por moedas para o funcionamento de portões de par-

ques de estacionamento de automóveis; dispositivos 

e equipamento de salva-vidas; extintores de incêndio; 

bocas de incêndio; mangueiras de incêndio; agulhetas 

para mangueiras de incêndio; sistemas de aspersores 

para protecção contra incêndio; alarmes de incêndio; 

alarmes de gás; aparelhos de alerta antiroubo; capa-

cetes de protecção; sinais ferroviários (luminosos e/ou 

mecânicos); triângulos de aviso de avaria de veículos; 

sinalização rodoviária luminosa ou mecânica; apare-

lhos de mergulho, não para desporto; programas de 

jogos para máquinas de jogos de vídeo de arcada; apa-

relhos e instrumentos de laboratório; aparelhos e ins-

trumentos de fotografia; aparelhos cinematográficos; 
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máquinas e aparelhos de óptica; câmaras de tablier; 

máquinas e aparelhos de distribuição ou de controlo 

de potência de electricidade; inversores (eléctricos); 

inversores HEV/EV; carregadores de baterias; modi-

ficadores de fase; pilhas solares; osciloscópios; fios e 

cabos eléctricos; máquinas e aparelhos eléctricos de 

comunicação; porta de entrada central (sistema eléc-

trico); unidades de comunicação telemática; sistema 

de posicionamento global; unidades de posicionamen-

to em mapas; assistentes pessoais digitais; máquinas 

electrónicas, aparelhos e respectivas peças; programas 

informáticos; equipamento informático; software 

informático; radar de ondas milimétricas; radar auto-

móvel; aparelhos de radar; detector de radar de auto-

móvel; centros magnéticos; fios de resistência; eléctro-

dos; barcos de combate a incêndios; satélites para fins 

científicos; máscaras de protecção para soldar; peças 

de vestuário à prova de fogo; capuzes de prevenção de 

catástrofes (equipamentos de proteção); luvas de pro-

tecção contra acidentes; óculos [ótica]; programas de 

jogos para máquinas de videojogos domésticos; circui-

tos electrónicos e CD-ROMs gravados com programas 

para jogos de mão com ecrãs de cristais líquidos; capa-

cetes de proteção para desporto; apitos para desporto; 

cintos para pesos para mergulho submarino; tanques 

de ar para mergulho submarino; tubos de respiração; 

reguladores para mergulho submarino; metrónomos; 

circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados com pro-

gramas de performance automática para instrumentos 

musicais electrónicos; unidades de efeitos eléctricos 

ou electrónicos para instrumentos musicais; discos 

fonográficos; ficheiros de música descarregáveis; fi-

cheiros de imagem descarregáveis; discos de vídeo 

gravados e cassetes de vídeo; publicações electrónicas; 

filmes cinematográficos expostos; filmes de diapositi-

vos expostos; molduras de diapositivos; controladores 

para Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor; 

controladores para Condução Autónoma; software in-

formático descarregável para fornecer informação ge-

ográfica; sensores de posição da árvore de cames para 

motor de combustão interna; sensores de choque para 

motores de automóveis; sensores de fluxo de ar; regu-

ladores de temporização de válvulas; reguladores de 

elevação de válvulas variáveis; reguladores de controlo 

de suspensão; controladores de pressão para direcção 

assistida; reguladores para a direcção assistida; bate-

rias para veículos; dispositivos para carga de baterias 

para veículos; dispositivos de diagnóstico para auto-

móveis; dispositivo de inspecção automática de testes 

de desempenho de automóveis; verificadores de bobi-

nas de ignição; verificadores de bateria; reguladores de 

estabilidade electrónica; dispositivos de navegação e 

cartografia, nomeadamente dados cartográficos para 

navegação; reguladores automáticos da luz dianteira; 

dispositivos de ajuste do eixo óptico da luz dianteira; 

dispositivos de regulação do alcance da irradiação 

da luz dianteira; conversores DC/DC; dispositivos de 

controlo de células de combustível; dispositivos de 

controlo da impedância eléctrica; reguladores para 

mergulhos com escafandro; velocímetro e suas partes 

(eléctrico).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/09/28  Japão

N.º 2020-119759

[210]  N.º : N/180005

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Hitachi Astemo, Ltd.

  Endereço : 2520 Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e respectivas peças e aces-

sórios; dispositivos de comando de válvulas variáveis 

(partes de veículos terrestres); dispositivos de controlo 

da regulação das válvulas (motores para veículos ter-

restres); unidades de direcção assistida para veículos 

terrestres; unidades de direcção assistida; unidades 

de direcção assistida para automóveis e suas partes; 

dispositivos de controlo da transmissão (pneumáticos 

para veículos terrestres); unidades de controlo de trac-

ção às quatro rodas; sistemas de travagem antibloqueio 

para automóveis; válvulas sendo peças para sistemas 

de controlo de estabilidade para veículos; válvulas 

sendo peças para sistemas de travagem antibloqueio; 

cilindros hidráulicos para suspensão para veículos; 

dispositivos de controlo de suspensão para automóvel; 

dispositivos de controlo da altura do veículo; porta 

traseira para veículos terrestres; pára-choques; dis-

positivos de entrada passiva/ arranque passivo (peças 

acessórias para veículos terrestres); dispositivos de 

direcção nas quatro rodas; dispositivo de direcção 

nas rodas traseiras; elos de direcção para veículos 

terrestres; rodas para veículos terrestres; dispositivo 
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diferencial para veículos terrestres; motor de trac-

ção; cordoalhas (partes estruturais de marinos) para 

movimentação de carga ou frete; motores principais 

não eléctricos para veículos terrestres, não incluindo 

as suas partes; motores eléctricos para a condução de 

veículos de duas rodas; elementos de máquinas para 

veículos terrestres; veios, eixos ou mandris [elementos 

de máquinas para veículos terrestres]; veios de trans-

missão para veículos terrestres; veios de hélices para 

barcos; eixos de transmissão para veículos terrestres; 

rolamentos [elementos de máquinas para veículos ter-

restres]; acoplamentos de eixos ou conectores [elemen-

tos de máquinas para veículos terrestres]; transmissões 

de potência e engrenagens [elementos de máquinas 

para veículos terrestres]; mudanças diferenciais para 

veículos terrestres; acoplamentos viscosos para veícu-

los terrestres; amortecedores para veículos terrestres; 

pára-choques de veículos; amortecedores de choque 

para veículos; escoras de suspensão para veículos; 

garfos dianteiros para veículos; amortecedores trasei-

ros para veículos de duas rodas; molas para veículos 

terrestres; molas para veículos com auto-condução; 

molas pneumáticas para suspensão pneumática para 

veículos; travões [elementos de máquinas para veículos 

terrestres]; pinças de travão para veículos; pastilhas de 

travão para veículos; rotores de travão para veículos; 

revestimentos de pastilhas de travões para veículos; 

tambores de travão para veículos; cilindros principais 

do travão; potenciadores de travões (partes acessórias 

para veículos); cilindros principais da embraiagem 

para veículos; tanque de reservatório para travão de 

veículo de duas rodas; travões de mão com sistema de 

bloqueio de segurança para veículos; travões de mão 

eléctricos para veículos; simuladores de curso do pedal 

do travão (peças acessórias para veículos terrestres); 

dispositivos de activação eléctrica para travões (peças 

acessórias para veículos terrestres); acumuladores 

para circuito hidráulico de travagem para veículos mo-

torizados; válvula de paragem em plano inclinado para 

veículos; dispositivos de operação de embreagem para 

automóveis; cilindros de operação de embreagem para 

automóveis; mecanismos de embraiagem para veículos 

terrestres; embraiagens para veículos terrestres; juntas 

de tubagem dos travões para veículos; cabos das pasti-

lhas de travão para veículos; pastilhas de travão para 

veículos terrestres; páraquedas; alarmes antirroubo 

para veículos; cadeiras de rodas; motores CA [corrente 

alternada] ou motores CC [corrente contínua] para ve-

ículos terrestres, não incluindo as suas peças; motores 

para veículos eléctricos ou veículos híbridos eléctricos; 

embarcações e respectivas peças e acessórios; aces-

sórios para regular inclinação por pressão hidráulica 

para veículos; reguladores de ângulo de motor fora de 

borda; separadores de gás-líquido para motores fora 

de borda; dispositivos hidráulicos de elevação e desci-

da para motores fora de borda; aeronaves e suas peças 

e acessórios; drones civis e as suas partes e acessórios; 

drones industriais e suas partes e acessórios; veículos 

de transporte ferroviário e suas partes e acessórios; 

amortecedores para veículos de transporte ferroviário; 

sistema de controlo de altura para veículos de trans-

porte ferroviário; veículos motorizados de duas rodas, 

bicicletas e respectivas peças e acessórios; sistemas de 

elevação de válvulas variáveis para veículos motoriza-

dos de duas rodas; sistema de controlo do motor para 

veículos a motor de duas rodas; sistema de controlo 

dos tempos das válvulas para veículos a motor de duas 

rodas; válvulas para sistema de controlo de estabilida-

de para veículos a motor de duas rodas; válvulas para 

sistemas de travagem antibloqueio para veículos a mo-

tor de duas rodas; cilindros hidráulicos para suspensão 

para veículos a motor de duas rodas; sistema de con-

trolo da suspensão para veículos de duas rodas; siste-

ma de controlo de altura para veículos de duas rodas; 

amortecedores de direcção para veículos; garfos dian-

teiros para veículos; peças de montagem dos garfos 

dianteiros para veículos; eixos de tracção para veículos 

de duas rodas; riquixós; trenós puxados por animais e 

trenós [veículos]; dresinas [caminhos de ferro]; carts 

[karts]; carruagens puxadas por cavalos; reboques de 

bicicleta; remendos de borracha adesiva para a repara-

ção de tubos ou pneus; carrinho de bebé.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/09/28  Japão

N.º 2020-119759

[210]  N.º : N/181667

[220]  Data de pedido : 2021/04/19

[730]  Requerente : Henkel Corporation

  Endereço : One Henkel Way, Rocky Hill, CT 

06067, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Insecticidas, insectífugos [repelentes 

de insectos], preparações para atrair insectos, adesivos 
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e/ou bandas adesivas para capturar insectos; prepara-

ções farmacêuticas para a interrupção ou inibição do 

acasalamento de insectos; preparações para a destrui-

ção de vermes; desinfectantes; fungicidas; herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183607

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : Advanced Micro Devices, Inc.

  Endereço : 2485 Augustine Drive, Santa Clara 

California 95054, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Processadores de dados acelerados; 

processadores de vídeo acelerados; processadores grá-

ficos de áudio e vídeo para informação em tempo real 

e transferência, transmissão, recepção, processamento 

e digitalização de imagens; hardware para melhora-

mento e fornecimento da transferência, transmissão, 

recepção, processamento e digitalização em tempo 

real de informação gráfica de áudio e vídeo; placas de 

circuitos de áudio; placas de circuitos de áudio e vídeo; 

cartões contendo circuitos integrados; unidades cen-

trais de processamento (CPU); refrigeradores de uni-

dades centrais de processamento (CPU); ventiladores 

de unidades centrais de processamento (CPU); dissi-

padores de calor de unidades centrais de processamen-

to (CPU); unidades centrais de processamento [pro-

cessadores]; unidades centrais de processamento para 

processamento de informações, dados, som e imagem; 

unidades de processamento gráfico (GPU); cartões 

com chip; chips [circuitos integrados]; placas de circui-

to com circuitos integrados; placas de circuito; compu-

tadores de comunicação; software de comunicação 

para facilitar a comunicação entre pessoas, máquinas 

e aparelhos, incluindo computadores; placas acelera-

doras para computadores; computadores e peças, aces-

sórios e componentes periféricos de computador; ven-

toinhas de arrefecimento internas para caixas de com-

putadores; chips de computador; conjuntos de chips 

para computadores; placas de circuitos para computa-

dores; processadores de dados e imagens para compu-

tadores; placas de sistema para computadores (cartões-

-filha / “daughter-board”); placas (hardware) para jo-

gos de computador; programas de jogos de computa-

dor descarregados através da Internet; software de jo-

gos de computador descarregável; software de jogos de 

computador gravados; conjuntos de chips gráficos de 

computador; placas gráficas de computador; hardware 

para criação, acesso remoto e comunicação com redes 

de área local (LAN), redes virtuais privadas (VPN) e 

redes mundiais informáticas; hardware para o melho-

ramento e fornecimento da transferência, transmissão, 

recepção, processamento e digitalização em tempo 

real de informação gráfica de áudio e vídeo; hardware 

para o desenvolvimento e utilização de redes informá-

ticas de área local e alargada; subsistemas de hardware 

de computador constituídos por subsistemas de micro-

processadores; módulos de microprocessadores; hard-

ware de computador; ventiladores de refrigeração in-

ternos de computador; memórias de computador; dis-

positivos de memória de computador, nomeadamente, 

dispositivos de memória volátil; placas-mãe de compu-

tador; servidores de redes de computadores; software 

operacional de computador; dispositivos periféricos de 

computador; periféricos de computador; programas de 

computador [software descarregável]; servidores de 

computador; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; software descarregável para bases de 

dados, visualização, manipulação, imersão em realida-

de virtual e integração de informações; software des-

carregável para gráficos e jogos de vídeo; software 

descarregável para aprendizagem automática, aprendi-

zagem profunda, inteligência artificial e análise de da-

dos; software descarregável para gestão de funções de 

rede; software descarregável para operação de micro-

processadores; plataformas de software, gravadas ou 

descarregáveis; software de computador gravado; soft-

ware descarregável de computador; estações de traba-

lho (aparelhos informáticos), nomeadamente, compu-

tadores concebidos para aplicações técnicas ou cientí-

ficas avançadas e aplicações informáticas de alto de-

sempenho; computadores; refrigeradores para uso em 

componentes electrónicos, especificamente ventilado-

res, dissipadores de calor e refrigeradores de líquidos; 

elementos de refrigeração para computadores, nomea-

damente, ventiladores, dissipadores de calor e refrige-

radores de líquidos; aparelhos electrónicos de dissipa-

ção de calor, nomeadamente ventoinhas de dissipação 

de calor para computadores, termóstatos, ventoinhas 

de dissipação de calor para CPUs e ventoinhas de dis-

sipação de fontes de alimentação, todos para uso com 

computadores; equipamento de refrigeração para com-

putadores, nomeadamente, dissipadores de calor; Kits 
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de refrigeração em circuitos abertos ou fechados cons-

tituídos principalmente por ventoinhas de refrigeração 

internas para computadores; data fabric ; aparelhos 

de processamento de dados; processadores de dados; 

meios de gravação e armazenamento de dados para 

uso com computadores; dispositivos para comunicação 

e computação móvel e pessoal; dispositivos de trans-

missão contínua de multimédia digital; programas de 

computador descarregáveis e gravados para desenvol-

ver e controlar a interface do utilizador; ferramentas 

de desenvolvimento de software para computador des-

carregáveis e gravadas; interface de programação de 

aplicação de software (API) descarregável e gravado e 

ferramentas de software (software widget) para apren-

dizagem automática, mineração de dados, consulta de 

dados e firmware de computador descarregável de 

análise de dados para a criação de aplicações de soft-

ware e interfaces de aplicações; software descarregá-

vel, nomeadamente ferramentas de desenvolvimento 

de software para a criação de aplicações de software e 

interfaces de aplicações; software de código aberto 

descarregável, nomeadamente software para uso no 

desenvolvimento de software; kits de desenvolvimento 

de software descarregáveis; programas de jogos de ví-

deo descarregáveis; controladores de memória de aces-

so aleatório dinâmico (DRAM); memória dinâmica de 

acesso aleatório (DRAM); cartões electrónicos para 

processamento de imagens; chips electrónicos para 

circuitos integrados; chips electrónicos; placas de cir-

cuitos electrónicos; cartões de circuitos electrónicos; 

circuitos electrónicos; circuitos integrados electróni-

cos; publicações electrónicas descarregáveis; sensores 

electrónicos; armazenamentos electrónicos; equipa-

mento para redes de comunicação; núcleos de GPU 

(unidades de processamento gráfico); aceleradores 

gráficos; processadores gráficos e de vídeo; placas grá-

ficas; unidades de processamento gráfico (GPU) para 

inteligência artificial, computação em nuvem e compu-

tação de alto desempenho (HPC); unidades de proces-

samento gráfico (GPU) para computadores de centros 

de dados; unidades de processamento gráfico (GPU); 

subsistemas de processadores gráficos; processadores 

gráficos; software gráfico descarregável; computadores 

portáteis; chips gráficos integrados alta definição; aus-

cultadores para jogos de realidade virtual; dissipado-

res de calor para uso em componentes electrónicos; 

cartões de circuitos integrados [cartões inteligentes]; 

conjuntos de chips de circuitos integrados; chips de 

circuitos integrados; memórias de circuitos integrados; 

circuitos integrados e placas de circuitos para comuni-

cação e computação móvel e pessoal; circuitos integra-

dos e placas de circuitos para uso com redes informáti-

cas e estações de trabalho (aparelhos informáticos), 

suporte de gravação e armazenamento de dados para 

uso com computadores; circuitos integrados, nomea-

damente circuitos para comunicações de computado-

res, comunicações em rede e lógica programável; cir-

cuitos integrados, nomeadamente circuitos integrados 

gráficos, de vídeo e multimédia; circuitos integrados; 

jogos de vídeo interactivos de realidade virtual com-

postos por hardware para uso com um monitor exter-

no e software; aparelhos de intercomunicação; ventila-

dores de resfriamento internos e externos para compu-

tadores; servidores de Internet; computadores portá-

teis; circuitos integrados de grande escala; circuitos ló-

gicos; suportes de dados magnéticos; placas de memó-

ria; cartões de memória para máquinas de jogos de ví-

deo; cartões de expansão de memória; módulos de ex-

pansão de memória; memória para aparelhos de pro-

cessamento de dados; memória para uso com compu-

tadores; módulos de memória; memória, memória não 

volátil e dispositivos lógicos programáveis, nomeada-

mente memórias f lash, cartões de memória f lash, 

EPROMs (memória programável apagável somente de 

leitura), ROMs (memória somente de leitura) e chips 

lógicos programáveis; microchips (hardware de com-

putador); microchips; tecido de comunicação de mi-

croprocessadores (microprocessor communication fa-

bric); memórias de comunicação do microprocessado-

res; subsistemas de microprocessadores constituídos 

por um ou mais microprocessadores, unidades centrais 

de processamento (CPU), núcleos de CPU e software 

para operar os atrás referidos; dispositivos de comuni-

cação, nomeadamente circuitos integrados e placas de 

circuitos para telefones, comunicações sem fios, trans-

missão e recepção de rádio e televisão; microprocessa-

dores; minicomputadores; placas aceleradoras de mul-

timídia; chips multiprocessadores; servidores de rede; 

redes em chip; software de sistemas operacionais; 

computadores pessoais; assistentes pessoais digitais 

[PDAs]; software operacional de processadores; soft-

ware de processadores; chips semicondutores; semi-

condutores; dispositivos semicondutores; circuitos in-

tegrados de semicondutores; memórias semiconduto-

ras; processadores semicondutores; unidades de arma-

zenamento de semicondutores; servidores informáti-
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cos; cartões inteligentes [cartões de circuitos integra-

dos]; arquitectura SOC (sistemas em chip); software 

para operar todos os produtos supracitados; processa-

dores programáveis de software; drives de estado sóli-

do; cartões de armazenamento; placas de captura de 

vídeo; placas de vídeo; software de jogos de vídeo; 

acelerador gráfico de vídeo; processadores gráficos de 

vídeo; servidores de vídeo; software de jogos de reali-

dade virtual; óculos de realidade virtual; auscultado-

res de realidade virtual; software de realidade virtual; 

software de simulação de formação em realidade vir-

tual; computadores para usar no corpo ( wearable 

computers ).

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/11  Tonga

N.º TO/M/2020/04030

[210]  N.º : N/183760

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[730]  Requerente : IPE S.R.L.

  Endereço : Zola Predosa (BO), Via Enrico Mat-

tei 1

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184292

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos usados na indús-

tria, agricultura, horticultura, silvicultura e aquicul-

tura; adubos e fertilizantes; plásticos não-processados 

em todas as formas; adesivos para uso na indústria; 

produtos petroquímicos e seus derivados; polímeros 

e aditivos químicos para polímeros; resinas artificiais 

e sintéticas não processadas; lamas de perfuração e 

aditivos químicos para lamas de perfuração; solventes 

químicos; lítio; sódio; hidrocarbonos; hidrogénio; de-

rivados de hidrocarbonetos e de gás natural; metano; 

detergentes para uso industrial; produtos desengordu-

rantes para uso em processos de fabricação; prepara-

ções químicas de condensação; dispersantes de produ-

tos de petróleo; produtos químicos para absorção ou 

eliminação de todos os produtos petrolíferos; fluidos 

e agentes de liberação (separadores químicos); pro-

dutos químicos usados para refinamento de petróleo; 

produtos químicos para o tratamento, purificação e 

descontaminação de gases; ureia (fertizantes); produ-

tos derivados de ureia e amónia [produtos químicos]; 

produtos químicos para tratamento de água; aditivos 

químicos usados na indústria; aditivos químicos para 

combustíveis, lubrificantes, carburantes, betume e 

outros produtos de petróleo; aditivos químicos para 

inseticidas, herbicidas e fungicidas; produtos químicos 

anticongelantes e de degelo; líquido de refrigeração, 

fluidos hidráulicos e fluidos de transmissão; líquidos 

para travões.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 4751271

[210]  N.º : N/184294

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE
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  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para limpar, polir, desen-

gordurar, decapar e lixar; produtos para a lavagem e a 

conservação de veículos; produtos para a lavagem e a 

conservação de máquinas e de edifícios; tira-nódoas; 

líquidos para lava-vidros de pára-brisas.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 4751271

[210]  N.º : N/184296

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações para a destruição de 

animais nocivos; insecticidas, herbicidas, fungicidas, 

pesticidas; produtos fitossanitários (preparações médi-

cas); desinfetantes; ambientadores em aerossol.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 4751271

[210]  N.º : N/184298

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações para a produ-

ção de energia; geradores de eletricidade e gás (má-

quinas); turbinas eólicas e suas partes; peças de motor; 

filtros de motor; máquinas de refino de petróleo; gera-

dores de energia para veículos; distribuidores de com-

bustível para estações de serviço; robôs industriais; 

aparelho robótico automatizado dedicado a serviços 

de energia, proteção ambiental ou desenvolvimento 

sustentável.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 4751271

[210]  N.º : N/184299

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

geodésicos, fotográficos, ópticos, de pesagem, de me-

dição, de sinalização, de inspeção (supervisão) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para condução, distri-

buição, transformação, acumulação, ajuste ou controle 

de eletricidade; condutas de eletricidade e equipamento 

para condução de eletricidade (fios, cabos); coletores 

elétricos; instrumentos de medição de eletricidade; 

gasómetros (instrumentos de medição); aparelhos e ins-

trumentos para monitorar e medir energia; aparelhos 

de controle e instrumentos de controle para gestão de 

energia; reguladores de energia; células e baterias elé-

tricas; células e baterias de combustível; carregadores 

para baterias e células; aparelhos e instalações solares 

para a produção de eletricidade; células e módulos fo-

tovoltaicos; painéis solares acumuladores para energia 

fotovoltaica; aparelhos de segurança (para prevenção 

de acidentes) e automação para edifícios e residências 

privadas; sistemas de automação residencial; servidores 
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para automação residencial; trocadores de frequência, 

conversores de tensão; acumuladores elétricos e apa-

relhos para recarregar acumuladores elétricos; equipa-

mentos e roupas de proteção e segurança; triângulos 

de aviso para veículos avariados; óculos e estojos para 

óculos; alto-falantes; equipamento de processamento 

de dados; software e aplicativos móveis; aparelhos de 

diagnóstico, não para uso médico; aparelhos e software 

para teste e análise de petróleo e produtos químicos; 

cartões eletrónicos e magnéticos; transmissores, cartões 

e crachás magnéticos que permitem o acesso a redes ro-

doviárias ou de autoestradas; rádios para veículos; bate-

rias para veículos; terminais e estações para recarregar 

e fornecer energia para baterias e veículos.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 4751271

[210]  N.º : N/184300

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações de ilumina-

ção, de aquecimento, de cozinhar, de produção de va-

por, de secagem, de refrigeração, de ventilação; insta-

lações e aparelhos para destruir ou eliminar resíduos 

(instalações sanitárias); instalações e aparelhos para 

a purificação, descontaminação, despoluição do ar, da 

água e dos solos; sensores e coletores de energia solar 

para aquecimento; instalações e aparelhos para o tra-

tamento, a distribuição e o fornecimento de gás; insta-

lações e aparelhos para a distribuição e o tratamento 

de água; acessórios de regulação e de segurança para 

instalações de água e gás; caldeiras; lâmpadas.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 4751271

[210]  N.º : N/184301

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; peças e acessórios para veí-

culos; pneus para rodas de veículos, palas de sol para 

automóveis, coberturas para assentos de veículos, cor-

rentes de pneus [peças de veículos terrestres], cintos 

de segurança, tapetes adaptados para veículos; drones 

civis.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 4751271

[210]  N.º : N/184304

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Resinas artificiais e sintéticas semi-

-acabadas; polímeros elastoméricos; películas polimé-

ricas (sem ser para embalagem ou acondicionamento); 

borracha sintética; borracha em bruto ou semitraba-

lhada; matérias plásticas semitrabalhadas; embalagens 

de plásticos, a saber bolsas, saquetas; películas e fo-

lhas, rolhas em borracha; artigos e materiais de isola-

mento térmico; óleos isolantes; selantes e vedantes.
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[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 4751271

[210]  N.º : N/184305

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bagagens, sacos e outras bolsas de 

transporte; chapéus-de-chuva; guarda-sol [sombri-

nhas].

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 4751271

[210]  N.º : N/184313

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de extração de recursos na-

turais; serviços de reabastecimento e abastecimento 

de combustível (para veículos terrestres); estações de 

serviço de veículos (manutenção e abastecimento de 

combustível); manutenção, lavagem e reparação de 

veículos e peças de veículos; serviços de mudança de 

óleo de veículos; assistência em caso de avaria do ve-

ículo (reparo); engraxamento, lubrificação e afinação 

do motor; inflação, reparação e montagem de pneus; 

serviços de construção, manutenção e conservação de 

estradas; comissionamento, manutenção, resolução de 

problemas, reparação de aparelhos e instalações de 

produção de energia, distribuição e armazenamento 

de energias; construção, manutenção e conservação 

de refinarias e estruturas de produção, distribuição e 

armazenamento de petróleo, gás e produtos químicos; 

aluguel de sondas e equipamentos de perfuração; per-

furação de poços; construção, instalação e manutenção 

de dutos, oleodutos e gasodutos; recarga de baterias; 

carregamento de veículos elétricos; instalação, repara-

ção e manutenção de instalações de fornecimento de 

energia e recarga de baterias e veículos; instalação de 

equipamento telefónico; instalação, reparação e manu-

tenção de sistemas de automação residencial na área 

de energia.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 4751271

[210]  N.º : N/184316

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Produção de todas as formas de ener-

gias; transformação e tratamento de todos os materiais 

para produção de energias; serviços de processamento 

de elementos naturais (sol, água, vento) em energia; 

tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos 

e matéria orgânica; refinação; serviços de purifica-

ção, descontaminação e despoluição do ar, da água e 

do solo; serviços de descontaminação, despoluição e 

saneamento de instalações e locais industriais, equi-

pamento e aparelhos na área da produção de energia; 

informações técnicas e assessoria para terceiros em 

matéria de produção de energia; aluguel de aparelhos 

e instalações para geração de energia sob todas as 

formas e fornecimento de informações relacionadas 

com os mesmos; aluguel de aparelhos e instalações de 
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tratamento químico e fornecimento de informações 

relacionadas com os mesmos; mistura de lubrificantes 

para terceiros.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 4751271

[210]  N.º : N/184317

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; serviços de di-

vertimento; atividades desportivas e culturais; edição 

de publicações (sem ser publicitárias) em todas as for-

mas; organização e realização de concursos, lotarias 

e competições desportivas; organização e direcção de 

colóquios, fóruns e seminários, conferências, congres-

sos; produção de espetáculos e filmes; organização de 

exposições com fins culturais e educativos.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 4751271

[210]  N.º : N/184321

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos usados na indús-

tria, agricultura, horticultura, silvicultura e aquicul-

tura; adubos e fertilizantes; plásticos não-processados 

em todas as formas; adesivos para uso na indústria; 

produtos petroquímicos e seus derivados; polímeros 

e aditivos químicos para polímeros; resinas artificiais 

e sintéticas não processadas; lamas de perfuração e 

aditivos químicos para lamas de perfuração; solventes 

químicos; lítio; sódio; hidrocarbonos; hidrogénio; de-

rivados de hidrocarbonetos e de gás natural; metano; 

detergentes para uso industrial; produtos desengordu-

rantes para uso em processos de fabricação; prepara-

ções químicas de condensação; dispersantes de produ-

tos de petróleo; produtos químicos para absorção ou 

eliminação de todos os produtos petrolíferos; fluidos 

e agentes de liberação (separadores químicos); pro-

dutos químicos usados para refinamento de petróleo; 

produtos químicos para o tratamento, purificação e 

descontaminação de gases; ureia (fertizantes); produ-

tos derivados de ureia e amónia [produtos químicos]; 

produtos químicos para tratamento de água; aditivos 

químicos usados na indústria; aditivos químicos para 

combustíveis, lubrificantes, carburantes, betume e 

outros produtos de petróleo; aditivos químicos para 

inseticidas, herbicidas e fungicidas; produtos químicos 

anticongelantes e de degelo; líquido de refrigeração, 

fluidos hidráulicos e fluidos de transmissão; líquidos 

para travões.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/05/11  França

N.º 4765720

[210]  N.º : N/184323

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para limpar, polir, desen-

gordurar, decapar e lixar; produtos para a lavagem e a 
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conservação de veículos; produtos para a lavagem e a 

conservação de máquinas e de edifícios; tira-nódoas; 

líquidos para lava-vidros de pára-brisas.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/05/11  França

N.º 4765720

[210]  N.º : N/184325

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações para a destruição de 

animais nocivos; insecticidas, herbicidas, fungicidas, 

pesticidas; produtos fitossanitários (preparações médi-

cas); desinfetantes; ambientadores em aerossol.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/05/11  França

N.º 4765720

[210]  N.º : N/184327

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações para a produ-

ção de energia; geradores de eletricidade e gás (má-

quinas); turbinas eólicas e suas partes; peças de motor; 

filtros de motor; máquinas de refino de petróleo; gera-

dores de energia para veículos; distribuidores de com-

bustível para estações de serviço; robôs industriais; 

aparelho robótico automatizado dedicado a serviços 

de energia, proteção ambiental ou desenvolvimento 

sustentável.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/05/11  França

N.º 4765720

[210]  N.º : N/184328

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

geodésicos, fotográficos, ópticos, de pesagem, de medi-

ção, de sinalização, de inspeção (supervisão) e de ensi-

no; aparelhos e instrumentos para condução, distribui-

ção, transformação, acumulação, ajuste ou controle de 

eletricidade; condutas de eletricidade e equipamento 

para condução de eletricidade (fios, cabos); coletores 

elétricos; instrumentos de medição de eletricidade; ga-

sómetros (instrumentos de medição); aparelhos e ins-

trumentos para monitorar e medir energia; aparelhos 

de controle e instrumentos de controle para gestão de 

energia; reguladores de energia; células e baterias elé-

tricas; células e baterias de combustível; carregadores 

para baterias e células; aparelhos e instalações solares 

para a produção de eletricidade; células e módulos fo-

tovoltaicos; painéis solares acumuladores para energia 

fotovoltaica; aparelhos de segurança (para prevenção 

de acidentes) e automação para edifícios e residências 

privadas; sistemas de automação residencial; servido-

res para automação residencial; trocadores de frequên-

cia, conversores de tensão; acumuladores elétricos 

e aparelhos para recarregar acumuladores elétricos; 

equipamentos e roupas de proteção e segurança; triân-

gulos de aviso para veículos avariados; óculos e estojos 

para óculos; alto-falantes; equipamento de processa-

mento de dados; software e aplicativos móveis; apare-
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lhos de diagnóstico, não para uso médico; aparelhos 

e software para teste e análise de petróleo e produtos 

químicos; cartões eletrónicos e magnéticos; transmis-

sores, cartões e crachás magnéticos que permitem o 

acesso a redes rodoviárias ou de autoestradas; rádios 

para veículos; baterias para veículos; terminais e esta-

ções para recarregar e fornecer energia para baterias e 

veículos.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/05/11  França

N.º 4765720

[210]  N.º : N/184329

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações de ilumina-

ção, de aquecimento, de cozinhar, de produção de va-

por, de secagem, de refrigeração, de ventilação; insta-

lações e aparelhos para destruir ou eliminar resíduos 

(instalações sanitárias); instalações e aparelhos para 

a purificação, descontaminação, despoluição do ar, da 

água e dos solos; sensores e coletores de energia solar 

para aquecimento; instalações e aparelhos para o tra-

tamento, a distribuição e o fornecimento de gás; insta-

lações e aparelhos para a distribuição e o tratamento 

de água; acessórios de regulação e de segurança para 

instalações de água e gás; caldeiras; lâmpadas.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/05/11  França

N.º 4765720

[210]  N.º : N/184330

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; peças e acessórios para veí-

culos; pneus para rodas de veículos, palas de sol para 

automóveis, coberturas para assentos de veículos, cor-

rentes de pneus [peças de veículos terrestres], cintos 

de segurança, tapetes adaptados para veículos; drones 

civis.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/05/11  França

N.º 4765720

[210]  N.º : N/184333

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Resinas artificiais e sintéticas semi-

-acabadas; polímeros elastoméricos; películas polimé-

ricas (sem ser para embalagem ou acondicionamento); 

borracha sintética; borracha em bruto ou semitraba-

lhada; matérias plásticas semitrabalhadas; embalagens 

de plásticos, a saber bolsas, saquetas; películas e fo-

lhas, rolhas em borracha; artigos e materiais de isola-

mento térmico; óleos isolantes; selantes e vedantes.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/05/11  França

N.º 4765720

[210]  N.º : N/184334

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bagagens, sacos e outras bolsas de 

transporte; chapéus-de-chuva; guarda-sol [sombri-

nhas].

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/05/11  França

N.º 4765720

[210]  N.º : N/184342

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de extração de recursos na-

turais; serviços de reabastecimento e abastecimento 

de combustível (para veículos terrestres); estações de 

serviço de veículos (manutenção e abastecimento de 

combustível); manutenção, lavagem e reparação de 

veículos e peças de veículos; serviços de mudança de 

óleo de veículos; assistência em caso de avaria do ve-

ículo (reparo); engraxamento, lubrificação e afinação 

do motor; inflação, reparação e montagem de pneus; 

serviços de construção, manutenção e conservação de 

estradas; comissionamento, manutenção, resolução de 

problemas, reparação de aparelhos e instalações de 

produção de energia, distribuição e armazenamento 

de energias; construção, manutenção e conservação 

de refinarias e estruturas de produção, distribuição e 

armazenamento de petróleo, gás e produtos químicos; 

aluguel de sondas e equipamentos de perfuração; per-

furação de poços; construção, instalação e manutenção 

de dutos, oleodutos e gasodutos; recarga de baterias; 

carregamento de veículos elétricos; instalação, repara-

ção e manutenção de instalações de fornecimento de 

energia e recarga de baterias e veículos; instalação de 

equipamento telefónico; instalação, reparação e manu-

tenção de sistemas de automação residencial na área 

de energia.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/05/11  França

N.º 4765720

[210]  N.º : N/184345

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Produção de todas as formas de ener-

gias; transformação e tratamento de todos os materiais 

para produção de energias; serviços de processamento 

de elementos naturais (sol, água, vento) em energia; 

tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos 

e matéria orgânica; refinação; serviços de purifica-

ção, descontaminação e despoluição do ar, da água e 

do solo; serviços de descontaminação, despoluição e 

saneamento de instalações e locais industriais, equi-

pamento e aparelhos na área da produção de energia; 

informações técnicas e assessoria para terceiros em 

matéria de produção de energia; aluguel de aparelhos 

e instalações para geração de energia sob todas as 

formas e fornecimento de informações relacionadas 

com os mesmos; aluguel de aparelhos e instalações de 

tratamento químico e fornecimento de informações 

relacionadas com os mesmos; mistura de lubrificantes 

para terceiros.
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[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 4765720

[210]  N.º : N/184346

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; serviços de di-

vertimento; atividades desportivas e culturais; edição 

de publicações (sem ser publicitárias) em todas as for-

mas; organização e realização de concursos, lotarias 

e competições desportivas; organização e direcção de 

colóquios, fóruns e seminários, conferências, congres-

sos; produção de espetáculos e filmes; organização de 

exposições com fins culturais e educativos.

[540]  Marca : 

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

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 4765720

[210]  N.º : N/184764

[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

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184862

[220]  Data de pedido : 2021/07/07

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos, sacos de mão, sacos de viagem, 

mochilas com duas alças, sacos de ombro, pochettes 

(bolsas de noite), pochettes em couro, pastas porta-

-documentos [marroquinaria], carteiras, bolsas, porta-

-cartões [marroquinaria], estojos para chaves [marro-

quinaria], estojos de higiene pessoal, vendidos vazios, 

pochettes destinadas a conter produtos de higiene 

(vazias), porta-etiquetas para bagagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/20  França

N.º 214723404

[210]  N.º : N/185130

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : NH N JAPAN K ABUSHIKI 

K A ISH A (A L SO T R A DI NG AS N H N JA PA N 

Corp.)

  Endereço : 1-23-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

105-6322, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador gravado; 

programas de computador [software descarregável]; 

publicações electrónicas descarregáveis; software de 

jogos de computador; tons de chamada descarregáveis 

para telemóveis; ficheiros de música descarregáveis; 

ficheiros de imagens descarregáveis; aplicações de 

software de computador descarregáveis; discos com-

pactos [áudio-vídeo]; desenhos animados; aplicações 

de software de jogos descarregáveis para telefones in-

teligentes; jogos para telemóveis (software); programas 

de aplicações móveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja 

e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/185157

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 SIO MEI IN

  Endereço : 18

 Travessa de Gamboa No. 18, R/C Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185399

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 20-22 2 5 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185400

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 20-22 2 5 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185459

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : YEUNG Ching Lam

  Endereço : Flat B, 12th Floor, Block 6, One 

Homantin, 1 Sheung Foo Street, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pão; biscoitos; pãezinhos; bolos de es-

tilos chinês e ocidental; bolinhos e snacks aos estilos 

chinês e ocidental; dim sum; pão cozido ou pãezinhos 

com recheios; refeições e snacks pré-preparados pron-

tos a consumir (feitas principalmente com cereais, 

talharim, massas alimentares, farinha ou arroz); re-

feições e snacks pré-preparados e cozinhados (feitas 

principalmente com cereais, talharim, massas alimen-

tares, farinha ou arroz); refeições pré-preparadas, 

refrigeradas ou congeladas (feitas principalmente com 

cereais, talharim, massas alimentares, farinha ou ar-

roz); produtos de dim sum refrigerados ou congelados; 

bolinhos ou pãezinhos refrigerados ou congelados; 

misturas de alimentos preparados (feitas principal-

mente com cereais, talharim, massas alimentares, 
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farinha ou arroz); biscoitos; bolachas de água e sal; re-

feições de milho; gelados [sorvetes]; caril; café; cacau; 

condimentos; confeitaria; flocos de milho; preparações 

de cereais; geleias (confeitaria); macarrão; maionese; 

tartes [empadas]; mousses (sobremesa); muesli; mos-

tarda; bolos da lua; talharim [massas com ovos]; fari-

nha de aveia; panquecas [crepes]; massa; pastelaria; 

arroz; molhos para saladas; sal alimentar; molho de 

condimento; temperos; sanduiches; sorvetes; snacks 

à base de arroz; snacks à base de cereais; esparguete; 

especiarias; tortas da primavera; sushi; comida instan-

tânea (feitas principalmente com cereais, talharim, 

massas alimentares, farinha ou arroz); chá; chá verde; 

ice tea; aletrias; farinha de trigo; levedura; iogurte ge-

lado [gelados alimentares] e tudo incluindo em Classe 

30.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco, cor-de-laranja e 

castanho (tal como exemplar de marca).

[210]  N.º : N/185464

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de La Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(à exceção dos pincéis); materiais para o fabrico de 

escovas; materiais de limpeza; limalha de ferro; vidro 

em bruto ou semitrabalhado (à exceção do vidro de 

construção); vidraria, porcelana e faiança não compre-

endidas noutras classes; abridores de garrafas; galhe-

teiros de azeite; agitadores de cocktail; apagador de 

velas; aparelhos para a remoção de maquilhagem não-

-elétricos; açucareiros; bandejas; banheiras para bebés 

(portáteis); panos de limpar pratos; bolas de cristal; 

bolas para o chá; bomboneiras; garrafas; pincéis de 

barba; cerâmica; cafeteiras; caixas de cristal; caixas 

de metal para a distribuição de guardanapos de papel; 

caixas para bolachas; caixas para lanches; caixas para 

chá; aquecedores de biberões não elétricos; calçadei-

ras; candelabros; taças para degustar vinhos; mata 

moscas; centros de mesa; escovas para o calçado; ces-

tas; peneiras; cabides de calças; baldes para conservar 

o gelo; prensas de gravatas; estojos para pentes; capas 

de tábuas de engomar; luvas de jardinagem; luvas para 

uso doméstico; luvas para polir; formas para o calçado 

(formas); cofres não metálicos; saboneteiras; jarras; 

gaiolas para pássaros; manteigueiras; estojos de touca-

dor; obras de arte em porcelana, barro ou em cristal; 

paliteiros; batedores de tapetes; caixa de pão; panos e 

trapos para limpar o pó; pimenteiros; molas e estendais 

para secar a roupa; pratos; espanadores de pó; estojos 

de pó-de-arroz; suportes de pincéis de barba; suportes 

para esponjas; suportes para rolos de papel higiénico; 

prensas para calças; pulverizadores e vaporizadores de 

perfume; raladores; bandejas para recolher migalhas; 

bases para garrafas; bases para pratos; descalçadeiras; 

saleiros; estendais de roupa (para a secagem); serviços 

de café e chá; argolas de guardanapos; tábuas de lavar 

a roupa; tábuas de engomar; placas para o pão; placas 

de trinchar; copos; esticadores de camisas; esticado-

res para o calçado; bules de chá; vasos; utensílios de 

toucador; louça; copos; galheteiros de vinagre; termos 

para alimentos e para bebidas; escovas de dentes; es-

covas de dentes elétricas; fio dental; espremedores de 

frutas que não sejam elétricos e para uso doméstico; 

argolas para guardanapos; bandeja para garrafas de 

licores; utensílios para casa; caixas de ovos; estojos de 

pó-de-arroz; saladeiras; serviços de chá; toalheiros; pi-

res; terrinas para sopa; caixas pequenas para guardar 

objetos; copos para jogar aos dados; candeeiros; can-

delabros (castiçais); serviços de café; taças de brinde 

(taças grandes); cestas para uso doméstico; bandejas 

para uso doméstico; cântaros; filtros de chá; frascos; 

pratos descartáveis; barras e argolas para suporte de 

toalhas; suportes para papel higiénico; aquários do-

mésticos; tampas para aquários domésticos; terrários 

domésticos; vasos (recipientes) para flores; jarros para 

suporte de velas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185465

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
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  Endereço : Avenida de La Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluídos 

noutras classes; coberturas de cama e de mesa; roupa 

de banho (exceto vestuário); toalhetes têxteis para 

remover maquilhagem; etiquetas (tecido); forros (têx-

teis); luvas de toilete; tapeçarias murais em matérias 

têxteis; lenços de bolso em matérias têxteis; cortinas 

em matérias têxteis ou plásticas; roupa de casa; toalhas 

em matérias têxteis; mantas de viagem (manta para o 

colo); cortinas de rede; suportes de cortinas em ma-

térias têxteis; estandartes e bandeiras (não de papel); 

edredões (colchas de penugem); coberturas soltas para 

móveis; coberturas para almofadas; coberturas para 

colchões; fronhas; mosquiteiros; panos limpa-vidros; 

panos verde de bilhar; coberturas de mesa (não de pa-

pel); tecidos com motivos desenhados para bordados; 

tecidos para estofos; toalhas para o rosto em matérias 

têxteis; sacos cama (lençóis); tecidos de algodão; pano 

grosso (serapilheira); tecidos com motivos desenha-

dos para bordados; brocados; forros em tecido para 

calçado; tecidos para calçado; colchas (coberturas de 

camas); cobertores para cama; linhagem (tecido); zefir 

(tecido); toalhas de centro de mesa; cheviots (tecidos); 

panos para colchões (coberturas de colchões); corti-

nas para chuveiros em matérias têxteis ou plásticas; 

crepe (tecido); crespão; coberturas de cama; damasco; 

tecidos elásticos entrançados (elastic woven material); 

oleados (para uso como toalhas de mesa); tecido go-

mado outro que não para papelaria; tecido de esparto; 

tecido para cordões de veludo; feltro; flanela (tecido); 

coberturas ajustáveis para tampas de sanitas (tecido); 

gaze (tecido); malhas (tecido); panos de lã e tecidos de 

lã; tecido para lingerie ; panos de linho; individuais 

(place mats) de matérias têxteis; toalhas de mesa (não 

de papel); coberturas para impressoras de matérias 

têxteis; marabutos (tecido); tecidos para estofos; teci-

do de imitação de pele de animais; tecidos tricotados; 

panos para queijo; tecido de rami; tecido de seda ar-

tificial; seda (pano); tafetá (pano); tecidos de fibra de 

vidro para uso têxtil; tecidos adesivos com aplicação a 

quente; linho em losangos; veludo; tule.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185466

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de La Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestu-

ário para motoristas e ciclistas; babetes que não sejam 

de papel; fitas para o cabelo (vestuário); roupões; fatos 

de banho (fatos de banho); toucas e sandálias para o 

banho; boás (peles para usar à volta do pescoço); len-

ços do pescoço; calçado para desporto e calçado para 

a praia; capuzes (vestuário); xales; cintos (vestuário); 

cintos com porta-moedas (vestuário); fatos isotérmi-

cos para esqui aquático; gravatas; espartilhos (faixas); 

estolas (peles); lenços de cabeça e pescoço; gorros; 

bonés; luvas (vestuário); vestuário impermeável; cintas 

(roupa interior); lingerie; mantilhas; meias de senho-

ra; meias; cachecóis; peles (vestuário); pijamas; solas 

para calçado; tacões; véus (vestuário); suspensórios; 

enxovais de recém-nascido (vestuário); clavinas capas 

(vestuário); camisetas desportivas; luvas; tapa-orelhas 

(vestuário); palmilhas; punhos (vestuário); almofadas 

absorventes para axilas; roupas de praia; robes [cama]; 

bolsos para vestuário; suspensórios para meias; sus-

pensórios; combinações (roupa interior); collants; 

meia-calça (meia-calça ou leotards completos); aven-

tais (vestuário); fatos de fantasia; uniformes; bonés 

com pala (chapelaria); tamancos; bonés com folhos; 

casacos; sapatos ou sandálias de esparto; antiderrapan-

tes para calçado; chinelos de banho; barretes (bonés); 

blusas; casaquinhos justos (roupa interior); boinas; 

almofadas para os pés, não aquecidas eletricamente; 

atacadores para botas; botas; canos de bota; pitões 

para chuteiras; botins; acessórios de metal para calça-

do; biqueiras para calçado; viras para calçado; cuecas; 

camisas; encaixes de camisas; peitilhos de camisetas; 

camisetas; t-shirts ; camisolas; coletes; jaquetas; 

coletes para a pesca; jaquetões; combinações (roupa 

interior); vestuário pronto-a-vestir; colarinhos e cola-

rinhos falsos; vestuário de couro; vestuário de imita-

ção de couro; toucas para o banho; meias para a cama; 

saias; calças; forros já confecionados (partes de vestu-

ário); sobretudos (vestuário); gabardinas (vestuário); 

sapatos para ginástica; malhas ( jerseys ) (vestuário); 

pulôveres; sweaters ; librés, mangas (vestuário); gás-

peas para calçado; lenços de bolso (vestuário); parkas; 
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pelerines; peliças; leggings ; calças; artigos de ma-

lha; vestuário para ginástica; roupa interior; sandálias; 

saris ; ceroulas; chapéus; toucas (vestuário); togas; 

tiras para polainas; fatos; turbantes; vestidos (fatos); 

sapatilhas (pantufas); sapatos; sapatos para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185467

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de La Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; bo-

tões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores arti-

ficiais; lantejoulas (guarnecimentos para vestuário); 

pregadeiras para alfinetes; ornamentos para sapatos e 

chapéus (não de metal precioso); artigos de retrosaria, 

exceto fio; fitas para o cabelo; braçadeiras; trelas para 

guiar crianças; broches (acessórios de vestuário); cai-

xas de costura; molas para cintos; atacadores para sa-

patos; coroas de flores artificiais; emblemas inovadores 

ornamentais (botões); dedais para costura; laços para 

o cabelo; estojos de agulhas, não de metal precioso; 

fivelas (acessórios de vestuário); fivelas para sapatos; 

chumaços para vestuário; alfinetes para o cabelo; em-

blemas para vestir, não de metal precioso; lantejoulas 

(guarnecimentos para vestuário); números ou letras 

para marcar linho; alfinetes de cabelo; barrinhas (gan-

chos para o cabelo); passamanaria; penas de pássaros 

(acessórios de vestuário); tapetes (pompons); fechos de 

correr; números para corredores; remendos adesivos 

por acção do calor para decoração de artigos têxteis 

(artigos de retrosaria); colchetes para tapetes; fechos 

de mola; penas de avestruz (acessórios de vestuário); 

espartilhos com barbas de baleia; barbas de baleia 

para espartilhos; fitas de condecoração; cordões para 

remate, para vestuário; borlas (artigos de retrosaria); 

braçadeiras para segurar as mangas; ornamentos para 

o cabelo; cabelo falso; redes para o cabelo; ilhós para 

sapatos; cordões de veludo (passamanaria); folhos 

(rendas); molas para calças de ciclistas; fechos para 

vestuário; fitas de fecho autocolantes (retrosaria); fitas 

elásticas; fitas para cabeçalhos de cortinas; cordões 

para vestuário; varetas para colarinhos; bainhas falsas 

(bainhas postiças); rosetas (passamanaria); festões 

(bordados); franjas; frutas artificiais; tranças; toucas 

para coloração do cabelo; grinaldas artificiais; bolas 

para passajar (cerziduras); guimperie (passamanaria) 

guarnecimentos para vestuário; tranças de cabelo; pe-

rucas; bordados com prata; presilhas para vestuário; 

remates (orlas, galões) para vestuário; rosetas (pas-

samanaria); fechos para sacos, fechos de correr para 

sacos; suspensórios (confecção), fivelas para suspen-

sórios; fechos para ligas; folhos de vestidos; tranças; 

tapetes: colchetes para o calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185478

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 427 3

P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185513

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : Eu Yan Sang International Ltd

  Endereço : Eu Yan Sang Centre, 21 Tai Seng Dri-

ve, Singapore 535223

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas para lavagem 

do corpo, cremes para o corpo; máscaras de beleza, 

champôs, sabonetes, protectores solares/ preparações 
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de protecção solar não medicinais; cosméticos; prepa-

rações não medicinais para os cuidados da pele; pre-

parações de toilette não medicinais; dentífricos não 

medicinais; perfumaria, óleos essenciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185586

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 Ng Hio Lam

  Endereço : 14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185593

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 Ng Hio Lam

  Endereço : 14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185619

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; distin-

tivos em metal precioso; lingotes de metais preciosos; 

caixas em metais preciosos; ornamentos em metais 

preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; pedras 

preciosas e semipreciosas; instrumentos horológicos e 

cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso e 

relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185620

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho e por gros-

so relacionadas com venda de metais preciosos e suas 

ligas, distintivos em metal precioso, lingotes de metais 

preciosos, caixas em metais preciosos, ornamentos 

em metais preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, 

pedras preciosas e semipreciosas, instrumentos horo-

lógicos e cronométricos incluindo relógios, relógios 

de bolso e relógios de parede e mesa; serviços de pu-

blicidade e comercialização tudo no sector de metais 

preciosos e suas ligas, distintivos em metal precioso, 

lingotes de metais preciosos, caixas em metais precio-

sos, ornamentos em metais preciosos, artigos de joa-

lharias e bijuterias, pedras preciosas e semipreciosas, 

instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

relógios, relógios de bolso e relógios de parede e mesa; 

promoção de vendas para terceiros; assistência em ges-

tão comercial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185711

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : “Dr. Martens” International 

Trading GmbH
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  Endereço : Ahornstrasse 8A, D-82166 Grafelfing, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Dr. Maertens  Marketing 

GmbH

  Endereço : An Der Ach 3, 82402 Seeshaupt, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; camisolas desportivas; rou-

pa de malha (vestuário); enxovais para recém-nascidos 

(vestuário); casacos; sobretudos; camisas; camisetas; 

camisas polo; vestuário de malha; jaquetas; calças de 

ganga; tops (vestuário); calças; vestuário pronto-a-

-vestir; perneiras; collants; roupa interior; chapelaria; 

bonés; chapéus; faixas para absorver a transpiração; 

capuzes; gorros solidéus; lenços para a cabeça ou para 

o pescoço; lenços (cachecóis); lenços para o pescoço; 

xales; luvas (vestuário); meias; meias (absorventes de 

transpiração); peúgas; cintos (vestuário); cintos de cou-

ro (vestuário); calçado; botas; sandálias; sapatos; gás-

peas para botas; palmilhas; acessórios de metal para 

calçado; solas para calçado; palmilhas para calçado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/25  União Euro-

peia N.º 018382463

[210]  N.º : N/185712

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : Dr. Martens  International 

Trading GmbH

  Endereço : Ahornstrasse 8A, D-82166 Grafelfing, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Dr. Maertens  Marketing 

GmbH

  Endereço : An Der Ach 3, 82402 Seeshaupt, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; camisolas desportivas; rou-

pa de malha (vestuário); enxovais para recém-nascidos 

(vestuário); casacos; sobretudos; camisas; camisetas; 

camisas polo; vestuário de malha; jaquetas; calças de 

ganga; tops (vestuário); calças; vestuário pronto-a-

-vestir; perneiras; collants; roupa interior; chapelaria; 

bonés; chapéus; faixas para absorver a transpiração; 

capuzes; gorros solidéus; lenços para a cabeça ou para 

o pescoço; lenços (cachecóis); lenços para o pescoço; 

xales; luvas (vestuário); meias; meias (absorventes de 

transpiração); peúgas; cintos (vestuário); cintos de cou-

ro (vestuário); calçado; botas; sandálias; sapatos; gás-

peas para botas; palmilhas; acessórios de metal para 

calçado; solas para calçado; palmilhas para calçado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/25  União Euro-

peia N.º 018382461

[210]  N.º : N/185777

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : 

 WONG CHI KEI

  Endereço : 2

15 I

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185779

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : 

 WONG CHI KEI

  Endereço : 2

15 I

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/185799

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Re querent e : AC C U R AT E M E DIC A L 

THERAPEUTICS LTD

  Endereço : 19 Eli Hurvitz St. Rehovot 7608802 

Israel

  Nacionalidade :  Israelita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Microcateteres, bainhas para microca-

teters, fios de guia para uso médico, fios de guia de uso 

médico para utilização na vascularização periférica, 

dispositivos médicos para colocação e fixação de cate-

teres.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/08  França

N.º 21 4 730 235

[210]  N.º : N/185841

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, 

Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Agentes de administração de medica-

mentos na forma de wafers comestíveis para embala-

gem de fármacos em pó; fraldas; capas para fraldas; 

gaze para pensos; cápsulas vazias para produtos farma-

cêuticos; suplementos dietéticos para humanos; papel 

mata-moscas; emplastros adesivos; papel reagente para 

uso médico; fitas adesivas para uso médico; produtos 

de banho para uso médico; papel oleado para uso 

médico; suplementos dietéticos para animais; desodo-

rizantes para uso doméstico; incensos repelentes de 

mosquitos; palas oculares para uso médico; discos de 

amamentação; ligaduras para os ouvidos; bebidas die-

téticas para uso medicinal; alimentos dietéticos para 

uso medicinal; pensos para a menstruação; tampões 

para a menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiéni-

cas; algodão absorvente; bebidas para bebés; alimentos 

para bebés; farinha láctea para bebés; ligaduras para 

pensos; ligaduras líquidas; cotonetes para uso médico; 

preparações farmacêuticas e outras preparações para a 

destruição de animais nocivos, fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/04  Japão

N.º 2021-013011

[210]  N.º : N/185862

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 344 2

U

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185958

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 6

1905

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186219

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : GARENA ONLINE PRIVATE 

LIMITED
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  Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, 

Singapore 138522

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Investimento de capital; investimento 

de fundos; consultadoria financeira; gestão financeira; 

fornecimento de informações financeiras; serviços de 

financiamento; administração de investimentos; ser-

viços de assessoria relacionados com investimentos e 

finanças; organização de investimentos financeiros; 

serviços de assessoria em investimentos de capital; 

gestão de fundos de investimento de capital; investi-

mento financeiro; serviços de assessoria em investi-

mentos financeiros; financiamento de investimentos; 

serviços de investimento de fundos; serviços de contas 

de investimento; análises de investimento; gestão de 

activos de investimento; gestão de fundos de investi-

mento; gestão de investimentos; planeamento de inves-

timentos; serviços de gestão de carteiras (portfólios) 

de investimento; pesquisa de investimento; gestão de 

fundos de investimento; fornecimento de informações 

e análises através da internet no domínio de investi-

mentos financeiros; fornecimento de informações de 

contas de investimento online; fornecimento de capital 

de investimento; gestão de fundos de capital; adminis-

tração (gestão) de capital; realização de transacções de 

mercado de capitais; levantamento de capitais; finan-

ciamento de capital de risco; gestão de capital de risco; 

serviços de investimento em fundos de capital privado; 

gestão de activos e de portfólios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/23  Singapura

N.º 40202104357S

[210]  N.º : N/186333

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 MACAU YUANHENG PRODUTOS ALIMENTA-

RES LIMITADA

  Endereço : 25-69

9 B C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186334

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 MACAU YUANHENG PRODUTOS ALIMENTA-

RES LIMITADA

  Endereço : 25-69

9 B C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186335

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 MACAU YUANHENG PRODUTOS ALIMENTA-

RES LIMITADA

  Endereço : 25-69

9 B C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186336

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 MACAU YUANHENG PRODUTOS ALIMENTA-

RES LIMITADA

  Endereço : 25-69

9 B C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186337

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 MACAU YUANHENG PRODUTOS ALIMENTA-

RES LIMITADA

  Endereço : 25-69

9 B C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186364

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuá-

rio para motoristas e ciclistas; babetes que não sejam 

de papel; fitas para o cabelo (vestuário); roupões; fatos 

de banho (fatos de banho); toucas e sandálias para o 

banho; boás (peles para usar à volta do pescoço); len-

ços do pescoço; calçado para desporto e calçado para 

a praia; capuzes (vestuário); xales; cintos (vestuário); 

cintos com porta-moedas (vestuário); fatos isotérmi-

cos para esqui aquático; gravatas; espartilhos (faixas); 

estolas (peles); lenços de cabeça e pescoço; gorros; 

bonés; luvas (vestuário); vestuário impermeável; cintas 

(roupa interior); lingerie; mantilhas; meias de senho-

ra; meias; cachecóis; peles (vestuário); pijamas; solas 

para calçado; tacões; véus (vestuário); suspensórios; 

enxovais de recém-nascido (vestuário); clavinas capas 

(vestuário); camisetas desportivas; luvas; tapa-orelhas 

(vestuário); palmilhas; punhos (vestuário); almofadas 

absorventes para axilas; roupas de praia; robes [cama]; 

bolsos para vestuário; suspensórios para meias; sus-

pensórios; combinações (roupa interior); collants; 

meia-calça (meia-calça ou leotards completos); aven-

tais (vestuário); fatos de fantasia; uniformes; bonés 

com pala (chapelaria); tamancos; bonés com folhos; 

casacos; sapatos ou sandálias de esparto; antiderrapan-

tes para calçado; chinelos de banho; barretes (bonés); 

blusas; casaquinhos justos (roupa interior); boinas; 

almofadas para os pés, não aquecidas eletricamente; 

atacadores para botas; botas; canos de bota; pitões 

para chuteiras; botins; acessórios de metal para calça-

do; biqueiras para calçado; viras para calçado; cuecas; 

camisas; encaixes de camisas; peitilhos de camisetas; 

camisetas; t-shirts ; camisolas; coletes; jaquetas; 

coletes para a pesca; jaquetões; combinações (roupa 

interior); vestuário pronto-a-vestir; colarinhos e cola-

rinhos falsos; vestuário de couro; vestuário de imitação 

de couro; toucas para o banho; meias para a cama; saias; 

calças; forros já confecionados (partes de vestuário); 

sobretudos (vestuário); gabardinas (vestuário); sapatos 

para ginástica; malhas ( jerseys ) (vestuário); pulôve-

res; sweaters ; librés, mangas (vestuário); gáspeas 

para calçado; lenços de bolso (vestuário); parkas; pe-

lerines; peliças; leggings ; calças; artigos de malha; 

vestuário para ginástica; roupa interior; sandálias;  

saris ; ceroulas; chapéus; toucas (vestuário); togas; 
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tiras para polainas; fatos; turbantes; vestidos (fatos); 

sapatilhas (pantufas); sapatos; sapatos para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186714

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186715

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186718

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

asp
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/21  União Euro-

peia N.º 018475861

[210]  N.º : N/186770

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

 MLS Co., LTD.

  Endereço : 1

 No.1 MuLinSen Avenue, Xiaolan, Zhongshan City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186909

[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 : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186921

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare (US) IP LLC

  Endereço : Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive, Wilmington DE 19808, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas para a tosse, constipação, gripe e sintomas de aler-

gia; pulverizadores antivirais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186925

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : GSK Consumer Healthcare 

SARL

  Endereço : Route de I’Etraz, 1197 Prangins, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas para a tosse, constipação, gripe e sintomas de aler-

gia; pulverizadores antivirais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186928

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : PF Consumer Healthcare 1 LLC

  Endereço : Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive, Wilmington DE 19808, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados e substâncias medicinais e 

farmacêuticos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186929

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : PF Consumer Healthcare 1 LLC

  Endereço : Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive, Wilmington DE 19808, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pastilhas [confeitaria]; rebuçados (do-

ces) e rebuçados para dores de garganta (não medici-

nais); rebuçados (remédios) para garganta (não medi-

cinais).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186934

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : GSK Consumer Healthcare 

SARL

  Endereço : Route de I’Etraz, 1197 Prangins, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas para a tosse, constipação, gripe e sintomas de aler-

gia; pulverizadores antivirais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186984

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186985

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186987

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

载

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187130

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : Kyoto Prefectural Government 

  Endereço : 85-3, Yabunouchi-cho, Shimodachiu-

ri-dori Shinmachi Nishiiru, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, 

Kyoto 602-8570 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187321

[220]  Data de pedido : 2021/09/02

[730]  Requerente : Amini Co.,Ltd.

  Endereço : 20, Seoripul 3-gil, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparados e outras substâncias para 

branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para 

o cabelo; dentífricos; cosméticos, incluindo prepara-

dos cosméticos para barbear, preparados cosméticos 

para a pele, loções capilares, champôs, produtos de 

perfumaria, perfumes, águas de toilette, água de coló-

nia, produtos para maquilhagem, rodutos cosméticos 

faciais e para o cuidado do corpo, desodorizantes para 

uso pessoal, leites, perfumados para o corpo, géis 

para banho e duche, produtos para o cuidado pessoal 

e produtos de perfumaria, nomeadamente, perfume, 

eau de parfum, eau de toilette, pulverizadores para o 

corpo, desodorizante para o corpo, spray para o corpo, 

esfoliantes para o corpo, produtos para a lavagem do 

corpo, sabonetes para o corpo, manteiga para o corpo, 

cremes para o corpo, loções para o corpo, óleos para o 

corpo, pós para o corpo, banho de espuma, gel de ba-

nho, sabonete para as mãos, cremes para as mãos, lo-

ções para as mãos, preparados para o cuidado dos ca-

belos, preparados não medicinais para protecção solar, 

bálsamo para os lábios; pomadas para os lábios; ba-

tons para os lábios; batons para dar brilho aos lábios; 

batons para dar cor aos lábios; loções (cosméticos); 

cremes (cosméticos); produtos para limpar o rosto; 

cremes protectores solares; preparados de maquilha-

gem; rímel; bases de maquilhagem; preparados para 

remoção de maquilhagem; máscaras de beleza; verniz 

para as unhas; preparados para o cuidado dos cabelos; 
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preparados cosméticos para banho e duche; prepara-

dos cosméticos para bronzeamento; desodorizantes 

para o uso pessoal; lacas para o cabelo e gel para cabe-

lo; lápis cosméticos; tónicos para a pele; algodão para 

fins cosméticos; óleos para fins cosméticos; artigos de 

toilette não medicinais; produtos para limpar o corpo; 

toalhetes exfoliantes (cosméticos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187406

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : IDEALMED GHM

 IDEALMED GHS LIMITADA, em inglês IDEAL-

MED GHS LIMITED

  Endereço : Avenida da Praia Grande, número 

759, 2ºandar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Hidratantes cosméticos; cosméticos; 

tónicos (cosméticos); sabonetes cosméticos; cremes 

cosméticos; cosméticos naturais; cosméticos bioló-

gicos; cosméticos funcionais; óleos minerais (cos-

méticos); protetores solares [cosméticos]; adesivos 

cosméticos com proteção solar para aplicar na pele; 

bálsamos (cosméticos) para a pele; batons de proteção 

solar (cosméticos); colagénio hidrolisado para fins 

cosméticos; bases para as unhas (cosméticos); compos-

tos para aclarar a pele (cosméticos); concentrados de 

hidratantes (cosméticos); corretores (cosméticos); cos-

méticos contendo ácido hialurónico; cosméticos con-

tendo pantenol; cosméticos contento queratina; cos-

méticos destinados ao tratamento da pele enrugada; 

cosméticos e preparações cosméticas; cosméticos ini-

bidores de crescimento dos pelos; cosméticos não me-

dicinais; cosméticos para aplicar na pele; cosméticos 

para as sobrancelhas; cosméticos para as unhas; cos-

méticos para bronzear; cosméticos para cuidados de 

beleza; cosméticos para melhorar a qualidade da pele; 

cosméticos para o tratamento da pele seca; cosméticos 

para o uso nos cabelos; cosméticos para os cabelos; 

cosméticos para os cuidados da pele; cosméticos para 

os lábios; cosméticos para pestanas; cosméticos para 

serem vendidos sob a forma de kit; cosméticos para 

sobrancelhas; cosméticos para uso pessoal; cosméticos 

sob a forma de óleos; cosméticos sob a forma de cre-

mes; cosméticos sob a forma de leites; cosméticos sob a 

forma de geles; cosméticos sob a forma de pós; cosmé-

ticos sob a forma de loções; cremes cosméticos nutriti-

vos; cremes cosméticos para as mãos; cremes cosméti-

cos para pele seca; cremes cosméticos para reafirmar 

o contorno dos olhos; cremes cosméticos para rosto e 

corpo; cremes de noite (cosméticos); cremes de pro-

teção solar (cosméticos); cremes faciais (cosméticos); 

cremes fluidos (cosméticos); cremes hidratantes para 

a pele (cosméticos); cremes para o corpo (cosméticos); 

cremes para os cuidados da pele (cosméticos); cremes 

tonificantes (cosméticos); esfoliantes faciais (cosméti-

cos); extratos de ervas para fins cosméticos; geles cos-

méticos para os olhos; geles hidratantes (cosméticos); 

geles para depois da exposição ao sol (cosméticos); 

geles para o corpo e o rosto (cosméticos); hidratantes 

faciais (cosméticos); loções faciais (cosméticos); loções 

hidratantes para a pele (cosméticos); máscaras para a 

pele (cosméticos); mousses (cosméticos); óleos cosmé-

ticos para a pele; óleos de proteção solar (cosméticos); 

óleos para depois da exposição solar (cosméticos); óle-

os para o corpo (cosméticos); óleos para os cuidados 

da pele (cosméticos); óleos perfumados para o fabrico 

de produtos cosméticos; pó sólido para caixas de pó-

-dearroz (cosméticos); pós cosméticos; pós cosméticos 

para o rosto; preparações de aloé vera para fins cosmé-

ticos; preparações de colagénio para fins cosméticos; 

preparações emolientes (cosméticos); preparações 

hidratantes (cosméticos); preparações para proteção 

solar (cosméticos); procolagénio para fins cosméticos; 

produtos cosméticos para proteger a pele das queima-

duras solares; produtos cosméticos para os cuidados 

da pele; produtos cosméticos para duche; produtos 

cosméticos refirmantes; produtos cosméticos sob a 

forma de aerossóis para os cuidados da pele; produtos 

de limpeza da acne, cosméticos; produtos de limpeza 

para o rosto (cosméticos); produtos esfoliantes para 

fins cosméticos; produtos para lavar o rosto (cosméti-

cos); produtos para limpar a pele (cosméticos); produ-

tos para proteção solar (cosméticos); protetores para 

lábios (cosméticos); protetores solares para os lábios 

(cosméticos); sprays de aplicação tópica na pele para 

fins cosméticos; tónicos faciais (cosméticos); vaporiza-

dores de água mineral para fins cosméticos; prepara-

ções cosméticas para o banho; preparações cosméticas 

para o cuidado da pele; preparações cosméticas para 

pentear os cabelos; preparações cosméticas para tra-

tamentos corporais; preparações cosméticas para os 

cuidados faciais; preparações cosméticas para o rosto; 
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preparações cosméticas para a renovação da pele; 

preparações cosméticas para uso tópico facial para 

minimizar rugas; preparações de colagénio para uso 

cosmético; preparações fitocosméticas; preparações 

não medicinais para o alívio das queimaduras solares; 

preparações para esfoliação facial para uso cosmético; 

preparações para lavagem, para uso doméstico; pre-

parações para os cuidados dos lábios, não medicinais; 

pomadas para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul, branco e preto.

[210]  N.º : N/187407

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : IDEALMED GHM

 IDEALMED GHS LIMITADA, em inglês IDEAL-

MED GHS LIMITED

  Endereço : Avenida da Praia Grande, número 

759, 2ºandar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções químico-farmacêuticas; preparações farmacêuti-

cas para limpeza de acne; preparações farmacêuticas 

para tratamento de queimaduras solares; preparações 

farmacêuticas para o cuidado da pele; cataplasmas; 

preparações para o tratamento de queimaduras; prepa-

rações à base do fator de crescimento epidérmico para 

o tratamento de queimaduras; loções para uso farma-

cêutico; pomadas para uso medicinal; medicamentos 

para a medicina humana; produtos farmacêuticos; ex-

tratos de plantas para fins medicinais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul, branco e preto.

[210]  N.º : N/187443

[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 : 17

[511]  Produtos : Borracha, guta-percha, goma, amianto 

e mica em bruto ou semi-processados e substitutos de 

todos estes materiais; plásticos e resinas na forma ex-

trudida para uso na indústria; materiais para calafetar, 

vedar e isolar; canos, tubos e mangueiras flexíveis não 

metálicos; materiais de insonorização; materiais de 

isolamento acústico de edifícios; cobertores insonori-

zados; revestimentos de tectos para isolamento acústi-

co; revestimentos de parede para isolamento acústico; 

defletores acústicos para fins de insonorização; artigos 

e materiais de isolamento acústico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelândia

N.º 1172320

[210]  N.º : N/187554

[220]  Data de pedido : 2021/09/08

[730]  Requerente : SWAPPOINT AG

  Endereço : Bahnhofstrasse 54, 8001 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[30 0]  Pr ior idade : 2021/03/09  Suíça

N.º 03737/2021

[210]  N.º : N/187555

[220]  Data de pedido : 2021/09/08

[730]  Requerente : SWAPPOINT AG

  Endereço : Bahnhofstrasse 54, 8001 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[30 0]  Pr ior idade : 2021/03/09  Suíça

N.º 03737/2021

[210]  N.º : N/187559

[220]  Data de pedido : 2021/09/09

[730]  Requerente : 

 CENTRE FOR INTERNATIONAL COOPERA-

TION IN EDUCATION LTD.

  Endereço : 7

F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187560

[220]  Data de pedido : 2021/09/09

[730]  Requerente : 

 CENTRE FOR INTERNATIONAL COOPERA-

TION IN EDUCATION LTD.

  Endereço : 7

F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187561

[220]  Data de pedido : 2021/09/09

[730]  Requerente : 

 CENTRE FOR INTERNATIONAL COOPERA-

TION IN EDUCATION LTD.

  Endereço : 7

F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187634

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : 

 LAM PEK IOK
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  Endereço : 氹

10 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

鷄

鰐

鰐 鰐

葱

葱

笋

笋

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187641

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : 

 GAZ & JO INTELLECTUAL PROPERTY HOL-

DINGS LIMITED

  Endereço : 1

4 SW3 4LY

 Suite 4, Queripel House, 1 Duke of York Square, Lon-

don, SW3 4LY, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/11  Inglaterra

N.º UK00003608453

[210]  N.º : N/187658

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : 

 LOYQU INC.

  Endereço : 76, 2 215  

 (A i rsuppor tcenter, Gwa hae-Dong) #215, 2F, 76, 

Haneul-Gil, Gangseo-Gu, Seoul, 07505, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187661

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : KYMAB Limited

  Endereço : The Bennet Building (B930), Ba-

braham Research Campus, Cambridge, CB22 3AT, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e 

veterinárias; preparações sanitárias para fins medici-

nais; alimentos e substâncias dietéticos adaptados para 

uso médico ou veterinário; suplementos dietéticos 

para seres humanos e animais; suplementos dietéticos; 

produtos farmacêuticos no domínio de anticorpos, 

imuno-oncologia, inflamação, hematologia e doenças 

infecciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187662

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : KYMAB Limited

  Endereço : The Bennet Building (B930), Ba-

braham Research Campus, Cambridge, CB22 3AT, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e de pesquisa, 

desenvolvimento e concepção relacionados a isso; 

pesquisa médica; serviços tecnológicos, de pesquisa e 

concepção relacionados a isso; concepção e desenvol-

vimento de tecnologia médica; concepção e desenvol-

vimento de aparelhos de diagnóstico médico; serviços 

de consultadoria em matéria de desenvolvimento tec-

nológico; serviços de análises e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informáticos; concepção e desenvolvimento de hard-

ware e software; pesquisa clínica; pesquisa e desenvol-

vimento farmacêutico; desenvolvimento de prepara-

ções farmacêuticas e medicamentos; serviços de inves-

tigação e desenvolviment no domínio de anticorpos, 

imuno-oncologia, inflamação, hematologia e doenças 

infecciosas; testes clínicos; realização de ensaisos clí-

nicos para produtos farmacêuticos; triagem e ensaios 

científicos; análises químicas; pesquisa química.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187663

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : KYMAB Limited
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  Endereço : The Bennet Building (B930), Ba-

braham Research Campus, Cambridge, CB22 3AT, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços de diagnós-

ticos e de prognósticos médicos; serviços veterinários; 

serviços de análises médicas relacionados com trata-

mento de pessoas; aconselhamento em farmácia; servi-

ços médicos e de saúde relacionados com anticorpos, 

imuno-oncologia, inflamação, hematologia e doenças 

infecciosas; exames e ensaios médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187781

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas e grossitas, de en-

comenda por correspondência, serviços de venda por 

catálogo, serviços de venda e distribuição em linha de 

produtos relacionados com vestuário, roupa exterior, 

jaquetas, casacos de safari, camisolas (jerseys) [ves-

tuário], macacões, sobretudos, camisolas, pulôveres, 

casacos, coletes, casacos sem mangas, camisetas, pa-

rkas, vestuário de malha, camisolas polares, vestuário 

em lã, coletes, calças, calções, collants, roupa interior, 

cuecas com perna, roupa de praia, vestuário de penas, 

vestuário para crianças, vestuário de aquecimento 

por infravermelhos para desporto (sem ser para uso 

médico), casacos compridos, vestuário impermeável, 

jaquetas impermeáveis, vestuário para desporto, cami-

setas para desporto, jaquetas para desporto, maillots 

desportivos, jaquetas resistentes ao vento, casacos 

resistentes ao vento, fatos isotérmicos para esqui aquá-

tico, fatos de banho, fatos isotérmicos para desportos 

aquáticos, gabardinas, calçado, botas, chinelos, cal-

çado de praia, sandálias, sapatos, calçado desportivo, 

dispositivos antiderrapantes para calçado, acessórios 

em metal para calçado, sapatos de escalada, sapatos de 

alpinismo (com espigões de metal), botas para a chu-

va, sapatos impermeáveis, chapelaria, chapéus, bonés, 

viseiras, faixas para a cabeça [vestuário], meias, peú-

gas, hosiery , cintas, perneiras [polainas], perneiras 

[aquecedores de pernas], luvas [vestuário], luvas sem 

dedos, luvas de esqui, mitenes, lenços de cabeça ou de 

pescoço, bandanas [lenços de pescoço], cintos [vestuá-

rio], jardineiras para velejar, vestuário, calçado e cha-

pelaria para prática de vela, desportos náuticos, tiro, 

caça, caminhada, equitação e hipismo, vestuário com 

isolamento térmico, sem ser para protecção contra 

acidentes ou lesões, jaquetas com isolamento térmico; 

serviços retalhistas e grossitas, de encomenda por cor-

respondência, serviços de venda por catálogo, serviços 

de venda e distribuição em linha de produtos relacio-

nados com malas para uso em viagem, sacos, sacos de 

transporte, mochilas de duas alças, mochilas, baús e 

sacos de viagem, sacos para alpinistas, sacos para cam-

pistas, sacos para montanhistas, bolsas de caça (aces-

sórios de caça), sacos de caça, bolsas para usar à cintu-

ra, sacos para usar ao peito e para desporto, sacos para 

a praia, malas de mão, sacos para compras, sacos para 

usar à cintura, sacos para ferramentas, vazios, sacos de 

toilette vazios, maletas, malas de viagem, pastas para 

documentos, porta-moedas, carteiras de bolso, porta-

-passaportes (carteiras), estojos em couro ou cartão-

-couro, porta-cartões-de-visita, porta-chaves, conjun-

tos de viagem [marroquinaria], chapéus-de-chuva e 

chapéus-de-sol, bengalas, bengalas-assentos, bastões 

de caminhada, bastões de montanhismo, chicotes, 

arreios e selaria, correias e trelas de couro, cintos (em 

couro), bandoleiras [correias] em couro, coleiras, rou-

pas e trelas para animais; serviços retalhistas e gros-

sitas, de encomenda por correspondência, serviços de 

venda por catálogo, serviços de venda e distribuição 

em linha de produtos relacionados com aparelhos e 

instrumentos náuticos, aparelhos e equipamento de 

salvamento, coletes salva-vidas, cintos salva-vidas, 

auxiliares de flutuação, coletes de flutuação e fatos de 

flutuação, cobertores de sobrevivência, vestuário, cole-

tes, casacos e luvas de protecção, protecções para a ca-

beça, calçado de protecção, protecções para os olhos, 

joelheiras de protecção, máscaras de protecção, arma-

duras e escudos de protecção do corpo, dispositivos 

de protecção de uso pessoal contra acidentes, fatos de 

mergulho, máscaras para mergulhadores, tampões de 

ouvido para mergulhadores, molas para o nariz para 

mergulhadores e nadadores, luvas para mergulhado-

res, aparelhos de respiração, anoraques impermeáveis 

de sobrevivência para a prevenção de afogamento, 

chapéus e capacetes de protecção para equitação, arti-
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gos reflectores para vestir, artigos de óptica, artigos de 

óptica para desporto, óculos de sol, artigos de óptica 

de protecção, binóculos de campanha, óculos de pro-

tecção para desporto, binóculos, estojos para artigos 

de óptica, óculos, artigos de óptica para desporto, arti-

gos de óptica de protecção, óculos de sol, binóculos de 

campanha, óculos de protecção para desporto, binócu-

los, cordões para artigos de óptica, óculos, artigos de 

óptica para desporto, artigos de óptica de protecção, 

óculos de sol, binóculos de campanha, óculos de pro-

tecção para desporto, binóculos, auriculares, auscul-

tadores, sinalizadores de emergência e resgate, cintos 

e arneses de segurança, aparelhos para o registo do 

tempo, rastreadores de actividades para usar no corpo, 

dispositivos de comunicação de rede, bússolas marí-

timas direccionais, telescópios, binóculos, aparelhos 

e instrumentos de navegação, aparelhos e instrumen-

tos GPS, lanternas de sinalização, estojos adaptados 

para computadores portáteis, estojos adaptados para 

computadores, capas adaptadas para computadores 

tablet , capas para telemóveis, conjuntos de bate-

rias, carregadores de baterias solares, painéis solares 

portáteis para gerar electricidade e carregar dispositi-

vos eléctricos, apitos para cães, apitos de sinalização, 

apitos [aparelhos de aviso] e apitos para desporto, pe-

ças e acessórios para todos os produtos atrás citados; 

serviços retalhistas e grossitas, de encomenda por cor-

respondência, serviços de venda por catálogo, serviços 

de venda e distribuição em linha de produtos relacio-

nados com metais preciosos e suas ligas e produtos de 

metais preciosos ou em plaqué, joalharia, ornamentos 

(joalharia), relojoaria e instrumentos cronométricos, 

relógios de pulso, relógios de mesa ou de parede, gar-

rafas, recipientes para beber, palhinhas para beber, 

recipientes com isolamento térmico para alimentos, 

recipientes com isolamento térmico para bebidas, reci-

pientes para alimentos e bebidas; serviços retalhistas e 

grossitas, de encomenda por correspondência, serviços 

de venda por catálogo, serviços de venda e distribui-

ção em linha de produtos relacionados com jogos e 

brinquedos, artigos de ginástica e desporto, artigos 

desportivos, equipamentos de caça e pesca, armas e 

munições para caça, cartuchos e porta-armas, sacos, 

estojos, cintos e bolsas para armas e espingardas, sa-

cos, estojos, cintos e bolsas para cartuchos e munições, 

escudos e soleiras de recuo para protecção do corpo 

para uso em tiro e caça, equipamento para limpeza e 

manutenção de armas; todos os serviços acima men-

cionados também disponíveis em linha; apresentação 

de produtos e meios de comunicação para fins de ven-

da a retalho; promoção de produtos e serviços através 

do patrocínio de eventos desportivos; angariação de 

patrocínio; programas de fidelidade do consumidor; 

serviços de franquias, nomeadamente prestação de 

assistência comercial no estabelecimento e / ou explo-

ração de lojas retalhistas, lojas em centros comerciais, 

lojas especializadas, pontos de vendas comerciais e 

lojas em linha; fornecimento de assistência comercial 

relacionada com franquias; serviços de consultoria e 

assessoria de negócios relacionados com franquias; 

administração comercial do licenciamento de produtos 

e serviços de terceiros; publicidade, marketing; gestão 

de negócios; administração de negócios comerciais; or-

ganização de feiras comerciais; serviços de agência de 

importação-exportação; promoção de vendas para ter-

ceiros; serviços de aquisição para terceiros [compra de 

produtos e serviços para outras empresas]; trabalhos 

de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187785

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas e grossitas, de en-

comenda por correspondência, serviços de venda por 

catálogo, serviços de venda e distribuição em linha de 

produtos relacionados com vestuário, roupa exterior, 

jaquetas, casacos de safari, camisolas (jerseys) [ves-

tuário], macacões, sobretudos, camisolas, pulôveres, 

casacos, coletes, casacos sem mangas, camisetas, pa-

rkas, vestuário de malha, camisolas polares, vestuário 

em lã, coletes, calças, calções, collants, roupa interior, 

cuecas com perna, roupa de praia, vestuário de penas, 

vestuário para crianças, vestuário de aquecimento 

por infravermelhos para desporto (sem ser para uso 

médico), casacos compridos, vestuário impermeável, 

jaquetas impermeáveis, vestuário para desporto, cami-

setas para desporto, jaquetas para desporto, maillots 

desportivos, jaquetas resistentes ao vento, casacos 

resistentes ao vento, fatos isotérmicos para esqui aquá-
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tico, fatos de banho, fatos isotérmicos para desportos 

aquáticos, gabardinas, calçado, botas, chinelos, cal-

çado de praia, sandálias, sapatos, calçado desportivo, 

dispositivos antiderrapantes para calçado, acessórios 

em metal para calçado, sapatos de escalada, sapatos de 

alpinismo (com espigões de metal), botas para a chu-

va, sapatos impermeáveis, chapelaria, chapéus, bonés, 

viseiras, faixas para a cabeça [vestuário], meias, peú-

gas, hosiery , cintas, perneiras [polainas], perneiras 

[aquecedores de pernas], luvas [vestuário], luvas sem 

dedos, luvas de esqui, mitenes, lenços de cabeça ou de 

pescoço, bandanas [lenços de pescoço], cintos [vestuá-

rio], jardineiras para velejar, vestuário, calçado e cha-

pelaria para prática de vela, desportos náuticos, tiro, 

caça, caminhada, equitação e hipismo, vestuário com 

isolamento térmico, sem ser para protecção contra 

acidentes ou lesões, jaquetas com isolamento térmico; 

serviços retalhistas e grossitas, de encomenda por cor-

respondência, serviços de venda por catálogo, serviços 

de venda e distribuição em linha de produtos relacio-

nados com malas para uso em viagem, sacos, sacos de 

transporte, mochilas de duas alças, mochilas, baús e 

sacos de viagem, sacos para alpinistas, sacos para cam-

pistas, sacos para montanhistas, bolsas de caça (aces-

sórios de caça), sacos de caça, bolsas para usar à cintu-

ra, sacos para usar ao peito e para desporto, sacos para 

a praia, malas de mão, sacos para compras, sacos para 

usar à cintura, sacos para ferramentas, vazios, sacos de 

toilette vazios, maletas, malas de viagem, pastas para 

documentos, porta-moedas, carteiras de bolso, porta-

-passaportes (carteiras), estojos em couro ou cartão-

-couro, porta-cartões-de-visita, porta-chaves, conjun-

tos de viagem [marroquinaria], chapéus-de-chuva e 

chapéus-de-sol, bengalas, bengalas-assentos, bastões 

de caminhada, bastões de montanhismo, chicotes, 

arreios e selaria, correias e trelas de couro, cintos (em 

couro), bandoleiras [correias] em couro, coleiras, rou-

pas e trelas para animais; serviços retalhistas e gros-

sitas, de encomenda por correspondência, serviços de 

venda por catálogo, serviços de venda e distribuição 

em linha de produtos relacionados com aparelhos e 

instrumentos náuticos, aparelhos e equipamento de 

salvamento, coletes salva-vidas, cintos salva-vidas, 

auxiliares de flutuação, coletes de flutuação e fatos de 

flutuação, cobertores de sobrevivência, vestuário, cole-

tes, casacos e luvas de protecção, protecções para a ca-

beça, calçado de protecção, protecções para os olhos, 

joelheiras de protecção, máscaras de protecção, arma-

duras e escudos de protecção do corpo, dispositivos 

de protecção de uso pessoal contra acidentes, fatos de 

mergulho, máscaras para mergulhadores, tampões de 

ouvido para mergulhadores, molas para o nariz para 

mergulhadores e nadadores, luvas para mergulhado-

res, aparelhos de respiração, anoraques impermeáveis 

de sobrevivência para a prevenção de afogamento, 

chapéus e capacetes de protecção para equitação, arti-

gos reflectores para vestir, artigos de óptica, artigos de 

óptica para desporto, óculos de sol, artigos de óptica 

de protecção, binóculos de campanha, óculos de pro-

tecção para desporto, binóculos, estojos para artigos 

de óptica, óculos, artigos de óptica para desporto, arti-

gos de óptica de protecção, óculos de sol, binóculos de 

campanha, óculos de protecção para desporto, binócu-

los, cordões para artigos de óptica, óculos, artigos de 

óptica para desporto, artigos de óptica de protecção, 

óculos de sol, binóculos de campanha, óculos de pro-

tecção para desporto, binóculos, auriculares, auscul-

tadores, sinalizadores de emergência e resgate, cintos 

e arneses de segurança, aparelhos para o registo do 

tempo, rastreadores de actividades para usar no corpo, 

dispositivos de comunicação de rede, bússolas marí-

timas direccionais, telescópios, binóculos, aparelhos 

e instrumentos de navegação, aparelhos e instrumen-

tos GPS, lanternas de sinalização, estojos adaptados 

para computadores portáteis, estojos adaptados para 

computadores, capas adaptadas para computadores 

tablet , capas para telemóveis, conjuntos de bate-

rias, carregadores de baterias solares, painéis solares 

portáteis para gerar electricidade e carregar dispositi-

vos eléctricos, apitos para cães, apitos de sinalização, 

apitos [aparelhos de aviso] e apitos para desporto, pe-

ças e acessórios para todos os produtos atrás citados; 

serviços retalhistas e grossitas, de encomenda por cor-

respondência, serviços de venda por catálogo, serviços 

de venda e distribuição em linha de produtos relacio-

nados com metais preciosos e suas ligas e produtos de 

metais preciosos ou em plaqué, joalharia, ornamentos 

(joalharia), relojoaria e instrumentos cronométricos, 

relógios de pulso, relógios de mesa ou de parede, gar-

rafas, recipientes para beber, palhinhas para beber, 

recipientes com isolamento térmico para alimentos, 

recipientes com isolamento térmico para bebidas, reci-

pientes para alimentos e bebidas; serviços retalhistas e 

grossitas, de encomenda por correspondência, serviços 

de venda por catálogo, serviços de venda e distribui-

ção em linha de produtos relacionados com jogos e 
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brinquedos, artigos de ginástica e desporto, artigos 

desportivos, equipamentos de caça e pesca, armas e 

munições para caça, cartuchos e porta-armas, sacos, 

estojos, cintos e bolsas para armas e espingardas, sa-

cos, estojos, cintos e bolsas para cartuchos e munições, 

escudos e soleiras de recuo para protecção do corpo 

para uso em tiro e caça, equipamento para limpeza e 

manutenção de armas; todos os serviços acima men-

cionados também disponíveis em linha; apresentação 

de produtos e meios de comunicação para fins de ven-

da a retalho; promoção de produtos e serviços através 

do patrocínio de eventos desportivos; angariação de 

patrocínio; programas de fidelidade do consumidor; 

serviços de franquias, nomeadamente prestação de 

assistência comercial no estabelecimento e / ou explo-

ração de lojas retalhistas, lojas em centros comerciais, 

lojas especializadas, pontos de vendas comerciais e 

lojas em linha; fornecimento de assistência comercial 

relacionada com franquias; serviços de consultoria e 

assessoria de negócios relacionados com franquias; 

administração comercial do licenciamento de produtos 

e serviços de terceiros; publicidade, marketing; gestão 

de negócios; administração de negócios comerciais; or-

ganização de feiras comerciais; serviços de agência de 

importação-exportação; promoção de vendas para ter-

ceiros; serviços de aquisição para terceiros [compra de 

produtos e serviços para outras empresas]; trabalhos 

de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187840

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

 Beijing Ruide Kaizhuo Science and Technology Tra-

ding Co., Ltd.

  Endereço : 8 1 12

1501 207

 No. 207, Room 1501, 12th Floor, Unit 1, No. 8 Buil-

ding, Xiaoyunli, Chaoyang District, Beijing, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

[540]  Marca : 

[30 0]  Pr ior idade : 2021/03/29  China

N.º 54738765

[210]  N.º : N/187841

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

 Beijing Ruide Kaizhuo Science and Technology Tra-

ding Co., Ltd.

  Endereço : 8 1 12

1501 207

 No. 207, Room 1501, 12th Floor, Unit 1, No. 8 Buil-

ding, Xiaoyunli, Chaoyang District, Beijing, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[30 0]  Pr ior idade : 2021/05/24  China

N.º 56323670

[210]  N.º : N/187842

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

 Beijing Ruide Kaizhuo Science and Technology Tra-

ding Co., Ltd.

  Endereço : 8 1 12

1501 207

 No. 207, Room 1501, 12th Floor, Unit 1, No. 8 Buil-

ding, Xiaoyunli, Chaoyang District, Beijing, P. R. China
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

[540]  Marca : 

[30 0]  Pr ior idade : 2021/06/17  China

N.º 56975398

[210]  N.º : N/187843

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

 Beijing Ruide Kaizhuo Science and Technology Tra-

ding Co., Ltd.

  Endereço : 8 1 12

1501 207

 No. 207, Room 1501, 12th Floor, Unit 1, No. 8 Buil-

ding, Xiaoyunli, Chaoyang District, Beijing, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[30 0]  Pr ior idade : 2021/06/17  China

N.º 56995382

[210]  N.º : N/187844

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

 Beijing Ruide Kaizhuo Science and Technology Tra-

ding Co., Ltd.

  Endereço : 8 1 12

1501 207

 No. 207, Room 1501, 12th Floor, Unit 1, No. 8 Buil-

ding, Xiaoyunli, Chaoyang District, Beijing, P. R. Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

[540]  Marca : 

[30 0]  Pr ior idade : 2021/06/17  China

N.º 56968679
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[210]  N.º : N/187845

[220]  Data de pedido : 2021/09/16

[730]  Requerente : 

 Beijing Ruide Kaizhuo Science and Technology Tra-

ding Co., Ltd.

  Endereço : 8 1 12

1501 207

 No. 207, Room 1501, 12th Floor, Unit 1, No. 8 Buil-

ding, Xiaoyunli, Chaoyang District, Beijing, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[30 0]  Pr ior idade : 2021/06/17  China

N.º 56958704

[210]  N.º : N/187890

[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 : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187891

[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 : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187892

[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 : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187893

[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 : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187894

[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 : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187895

[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 : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187902

[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 : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187903

[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 : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187904

[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 : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187905

[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 : 30

[511]  Produtos : 



18854    48   2021  12  1 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187906

[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 : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187939

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

 UMCERT INVESTIGAÇÃO E ENSAIOS EM EN-

GENHARIA LIMITADA

  Endereço : 氹

N23 2 2022

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 74

Y 100 K 0

 C 97 M 65 Y 41 K 25

[210]  N.º : N/187940

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

 UMCERT INVESTIGAÇÃO E ENSAIOS EM EN-

GENHARIA LIMITADA

  Endereço : 氹

N23 2 2022

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 74

Y 100 K 0

 C 97 M 65 Y 41 K 25

[210]  N.º : N/187941

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

 UMCERT INVESTIGAÇÃO E ENSAIOS EM EN-

GENHARIA LIMITADA

  Endereço : 氹

N23 2 2022

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 74

Y 100 K 0

 C 97 M 65 Y 41 K 25

[210]  N.º : N/187960

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : Alpine Medical Industries Sdn. 

Bhd.

  Endereço : No. 34, Jalan Perindustrian Silibin 1, 

Kawasan Perindustrian Ringan Silibin, 30100 Ipoh, 

Perak, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações medicinais para uso tó-

pico; óleo medicinal para uso humano; óleo, loções 

e linimentos (embrocations) medicinais; linimentos; 

unguento medicinal para aplicação na pele; óleo me-

dicinal para reduzir tonturas, dores de cabeça, dores 

musculares, enjôes de viagem, dores de estômago, irri-

tações e inchaços causados por picadas de insectos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187961

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : Alpine Medical Industries Sdn. 

Bhd.

  Endereço : No. 34, Jalan Perindustrian Silibin 1, 

Kawasan Perindustrian Ringan Silibin, 30100 Ipoh, 

Perak, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações medicinais para uso tó-

pico; óleo medicinal para uso humano; óleo, loções 

e linimentos (embrocations) medicinais; linimentos; 

unguento medicinal para aplicação na pele; óleo me-

dicinal para reduzir tonturas, dores de cabeça, dores 

musculares, enjôes de viagem, dores de estômago, irri-

tações e inchaços causados por picadas de insectos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188105

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Smash Inc.

  Endereço : Shinjuku Sanei Building 14F, 1-22-2, 

Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário exterior de estilo não ja-

ponês; casacos; suéteres; camisas para fatos; roupa 

de dormir; roupa interior; fatos de banho; toucas de 

banho; aventais (vestuário); cachecóis gola; golas (aga-

salhos) de pescoço; peúgas; polainas; estolas de peles; 

xales; lenços de cabeça ou pescoço; meias de estilo 

japonês (tabi); coberturas de tabi  (coberturas para 

meias de estilo japonês); luvas (vestuário); mitenes; 

gravatas; lenços de pescoço; bandanas (lenços de pes-

coço); cachecóis (vestuário); tapa-orelhas (vestuário); 
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capuzes (vestuário); suge-gasa  (chapéus de junco); 

toucas de dormir; chapéus; ligas; suspensórios para 

peúgas; suspensórios; faixas para a cintura (vestuário); 

cintos para a cintura (vestuário); sapatos; geta  (ta-

mancos de madeira de estilo japonês); zori  (sandá-

lias de estilo japonês); calçado desportivo; roupas para 

desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188107

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Kiadis Pharma Intellectual Pro-

perty B.V.

  Endereço : Paasheuvelweg 25A, 1105BP Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários; 

produtos farmacêuticos, produtos farmacêuticos para 

o tratamento do cancro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188108

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Kiadis Pharma Intellectual Pro-

perty B.V.

  Endereço : Paasheuvelweg 25A, 1105BP Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, incluindo pu-

blicações electrónicas on-line, contendo informações 

médicas e de saúde, bem como revisões de estudos 

científicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188109

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Kiadis Pharma Intellectual Pro-

perty B.V.

  Endereço : Paasheuvelweg 25A, 1105BP Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, excepto artigos or-

topédicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188110

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Kiadis Pharma Intellectual Pro-

perty B.V.

  Endereço : Paasheuvelweg 25A, 1105BP Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, 

bem como serviços de pesquisa e design relacionados; 

serviços de análises e pesquisas industriais; realização 

e relatos de estudos clínicos; concepção e desenvolvi-

mento de software informático; todos os serviços ante-

riores relacionados com a luta contra todas as formas 

de cancro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188111

[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 : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpeza, polimento, desengordurantes e abrasivas; 

sabonetes; detergentes; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; loções para o cabelo; dentífricos; prepa-

rações para limpeza doméstica; detergentes para a la-

vagem de louça; preparações e substâncias de limpeza 
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para máquinas de lavar loiças; detergentes líquidos 

para a lavagem de roupa; detergentes em pó para a la-

vagem de roupa; cápsulas de lavandaria; amaciadores 

para uso em lavandaria; pérolas de fragrância; sprays 

perfumados para têxteis para tecidos; produtos de 

limpeza para cozinhas; produtos de limpeza multiusos; 

pós de limpeza; produtos para limpar o chão; toalhetes 

de limpeza impregnados com detergentes domésti-

cos; produtos para limpeza de sanitas; produtos para 

limpeza de vidro; produtos para limpeza de janelas; 

produtos para limpeza de frigoríficos; detergentes de 

lavagem de frutos e vegetais; produtos de limpeza em 

forma de cápsulas; produtos para lavar as mãos e géis 

para as mãos; preparações para cuidados pessoais para 

a pele, rosto, corpo, mãos, pés e unhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188113

[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 : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpeza, polimento, desengordurantes e abrasivas; 

sabonetes; detergentes; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; loções para o cabelo; dentífricos; prepa-

rações para limpeza doméstica; detergentes para a la-

vagem de louça; preparações e substâncias de limpeza 

para máquinas de lavar loiças; detergentes líquidos 

para a lavagem de roupa; detergentes em pó para a la-

vagem de roupa; cápsulas de lavandaria; amaciadores 

para uso em lavandaria; pérolas de fragrância; sprays 

perfumados para têxteis para tecidos; produtos de 

limpeza para cozinhas; produtos de limpeza multiusos; 

pós de limpeza; produtos para limpar o chão; toalhetes 

de limpeza impregnados com detergentes domésti-

cos; produtos para limpeza de sanitas; produtos para 

limpeza de vidro; produtos para limpeza de janelas; 

produtos para limpeza de frigoríficos; detergentes de 

lavagem de frutos e vegetais; produtos de limpeza em 

forma de cápsulas; produtos para lavar as mãos e géis 

para as mãos; preparações para cuidados pessoais para 

a pele, rosto, corpo, mãos, pés e unhas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde.

[210]  N.º : N/188115

[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 : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpeza, polimento, desengordurantes e abrasivas; 

sabonetes; detergentes; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; loções para o cabelo; dentífricos; prepa-

rações para limpeza doméstica; detergentes para a la-

vagem de louça; preparações e substâncias de limpeza 

para máquinas de lavar loiças; detergentes líquidos 

para a lavagem de roupa; detergentes em pó para a la-

vagem de roupa; cápsulas de lavandaria; amaciadores 

para uso em lavandaria; pérolas de fragrância; sprays 

perfumados para têxteis para tecidos; produtos de 

limpeza para cozinhas; produtos de limpeza multiusos; 

pós de limpeza; produtos para limpar o chão; toalhetes 

de limpeza impregnados com detergentes domésti-

cos; produtos para limpeza de sanitas; produtos para 

limpeza de vidro; produtos para limpeza de janelas; 

produtos para limpeza de frigoríficos; detergentes de 

lavagem de frutos e vegetais; produtos de limpeza em 

forma de cápsulas; produtos para lavar as mãos e géis 

para as mãos; preparações para cuidados pessoais para 

a pele, rosto, corpo, mãos, pés e unhas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de verde, branco, 

amarelo e cinzento.

[210]  N.º : N/188117

[220]  Data de pedido : 2021/09/23
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[730]  Requerente : Lam Soon Trademark Limited

  Endereço : Bci House, Avarua, Rarotonga, Cook 

Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Cook

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpeza, polimento, desengordurantes e abrasivas; 

sabonetes; detergentes; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; loções para o cabelo; dentífricos; prepa-

rações para limpeza doméstica; detergentes para a 

lavagem de louça; preparações e substâncias de limpe-

za para máquinas de lavar loiças; detergentes líquidos 

para a lavagem de roupa; detergentes em pó para a la-

vagem de roupa; cápsulas de lavandaria; amaciadores 

para uso em lavandaria; pérolas de fragrância; sprays 

perfumados para têxteis para tecidos; produtos de 

limpeza para cozinhas; produtos de limpeza multiusos; 

pós de limpeza; produtos para limpar o chão; toalhetes 

de limpeza impregnados com detergentes domésti-

cos; produtos para limpeza de sanitas; produtos para 

limpeza de vidro; produtos para limpeza de janelas; 

produtos para limpeza de frigoríficos; detergentes de 

lavagem de frutos e vegetais; produtos de limpeza em 

forma de cápsulas; produtos para lavar as mãos e géis 

para as mãos; preparações para cuidados pessoais para 

a pele, rosto, corpo, mãos, pés e unhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188119

[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 : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpeza, polimento, desengordurantes e abrasivas; 

sabonetes; detergentes; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; loções para o cabelo; dentífricos; prepa-

rações para limpeza doméstica; detergentes para a la-

vagem de louça; preparações e substâncias de limpeza 

para máquinas de lavar loiças; detergentes líquidos 

para a lavagem de roupa; detergentes em pó para a la-

vagem de roupa; cápsulas de lavandaria; amaciadores 

para uso em lavandaria; pérolas de fragrância; sprays 

perfumados para têxteis para tecidos; produtos de 

limpeza para cozinhas; produtos de limpeza multiusos; 

pós de limpeza; produtos para limpar o chão; toalhetes 

de limpeza impregnados com detergentes domésti-

cos; produtos para limpeza de sanitas; produtos para 

limpeza de vidro; produtos para limpeza de janelas; 

produtos para limpeza de frigoríficos; detergentes de 

lavagem de frutos e vegetais; produtos de limpeza em 

forma de cápsulas; produtos para lavar as mãos e géis 

para as mãos; preparações para cuidados pessoais para 

a pele, rosto, corpo, mãos, pés e unhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188122

[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 : 30

[511]  Produtos : Arroz; farinha para uso alimentar; 

produtos de farinha moída; chá; talharim (massas com 

ovos) congelado; massas Udon congelados; massas e 

talharim (noodles); bolos de arroz triturados (Mochi); 

arroz cozido a vapor embalado; arroz cozido instantâ-

neo; papas de arroz cozidas instantâneas; grãos (cere-

ais) processados; farinha de milho-miúdo processada; 

cereais processados; panquecas com doce de feijão; 

molhos para saladas; maionese; ketchup (molho); es-

peciarias; saquetas de chá; confeitaria tradicional Ja-

ponesa; confeitaria de estilo ocidental; bolos de arroz; 

gelado (sorvete); geleia real; pão e pãezinhos; molhos 

para massas alimentícias.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188142

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188143

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188144

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188145

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188146

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188147

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188148

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188149

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188150

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188151

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188152

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188153

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188154

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 13

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/188155

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188156

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188157

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188158

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/188159

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188160

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188161

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188162

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188163

[220]  Data de pedido : 2021/10/11
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188164

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 23

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188165

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188166

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188167

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188168

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188169

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188170

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188171

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188172

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188173

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188174

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188175

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/188176

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188177

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188178

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188179

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188180

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188181

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188182

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188183

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188184

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188185

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188186

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188187

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188188

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188189

[220]  Data de pedido : 2021/10/11
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188190

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188191

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188192

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188193

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)



N.º 48 — 1-12-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18871

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188194

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188195

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188196

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188197

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 
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[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188198

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188199

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 13

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188200

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188201

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188202

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188203

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188204

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

 , 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188205

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188206

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188207

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188208

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188209

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 23

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188210

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 
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[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188211

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : T

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188212

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188213

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188214

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188215

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188216

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188217

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188218

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188219

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188220

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188221

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188222

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188223

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/188224

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188225

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188226

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188227

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188228

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188229

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188230

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188231

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Entidade 

pública)

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188314

[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 : 18

[511]  Produtos : Cabedal, em bruto ou semi-trabalhado; 

chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; malas 

de viagem, sacos, carteiras e outros transportadores 

em particular baús de viagem, malas de viagem, baga-

gens, bolsas de cintura e de cinto, bolsas de tiracolo, 

sacos de equipamento (com formato cilíndrico), sacos 

de viagem (tote bags), mochilas, mochilas de livros, 

bolsas desportivas, bolsas de cintura (bum bags), sacos 

de mão e bolsas, sacos da praia, sacos para artigos de 

toilette vendidos vazios, maletas, pastas, malas para 

documentos, malinhas de mão, porta-notas nome-

adamente pastas (maletas), sacos de vestuário para 
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viagem, mochilas, estojos em cabedal ou imitação de 

cabedal, estojos para cartões de crédito, carteiras para 

cartões de crédito, sacos para ginásio, sacos a tiracolo, 

sacos de lona para compras, sacos de viagem, sacos en-

velope, sacos para livros, sacos para alpinismo, sacos 

de lona para acampamento, mochilas de campismo, 

sacos de compras, sacos para todos os fins, conjuntos 

de viagem, malas pequenas de viagem, estojos e sacos 

para artigos de higiene pessoal vendidos vazios, esto-

jos de beleza vendidos vazios, sacos para produtos de 

toilette vendidos vazios, sacos de maquilhagem vendi-

dos vazios, porta-documentos, correias para malas de 

viagem, cintos para malas de viagem, sacos de despor-

to, etiquetas para malas de viagem, caixas de viagem, 

sacos para cosméticos, bolsas, carteiras, pastas para 

desenhos, malas para estafetas, sacolas; selaria, chico-

tes e vestimentas para animais em particular arreios, 

trelas, trelas arreios, coleiras, agasalhos, sacos para 

transportar animais; bolsas de cabedal; sacos de com-

pras em matérias têxteis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/21  Reino Unido

N.º UK00003671532

[210]  N.º : N/188316

[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 : 21

[511]  Produtos : Pincéis e esponjas de maquilhagem; 

escovas para o corpo e cabelo; escovas esfoliantes; 

pentes para cabelo; vasos; galheteiros; artigos decora-

tivos feitos em porcelana; obras de arte em terracota; 

obras de arte em vidro; copos sem pé, chávenas para 

beber e copos para beber; garrafas, doseadores para 

garrafas, abre-garrafas e rolhas em vidro para gar-

rafas; recipientes para uso doméstico ou na cozinha; 

serviços de mesa (excepto facas, garfos e colheres) e 

travessas à prova de fogo (ovenware); serviços de café 

em loiça Chinesa e em cerâmica; cafeteiras; pratos e 

pratos decorativos; potes e suportes para paus de in-

censo; candelabros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/21  Reino Unido

N.º UK00003671532

[210]  N.º : N/188364

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1084 D 2101A 2101B

2102F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188366

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : A

14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

㭜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188367

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : A

14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

虚
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188368

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : A

14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188502

[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/188503

[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/188504

[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/188505

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Smash Inc.

  Endereço : Shinjuku Sanei Building 14F, 1-22-2, 

Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário de estilo não Japonês; vestu-

ário que não seja quimonos; vestuário exterior de esti-
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lo não Japonês; casacos; suéteres; camisas para fatos; 

roupa de dormir; roupa interior; fatos de banho; toucas 

de banho; camisolas; tops (blusa de alças); camisetas; 

quimonos; roupas tradicionais Japonesas; máscaras 

para dormir; aventais [vestuário]; cachecóis gola; go-

las (agasalhos) de pescoço; peúgas; polainas; estolas 

de peles; xales; lenços de cabeça ou pescoço; tabi  

[meias de estilo japonês]; coberturas de tabi  [ca-

pas para meias de estilo japonês]; luvas [vestuário]; 

mitenes; gravatas; lenços de pescoço; bandanas [len-

ços de pescoço]; roupa de baixo térmica [vestuário]; 

cachecóis [vestuário]; tapa-orelhas [vestuário]; toucas 

de dormir; chapéus; ligas; suspensórios para peúgas; 

suspensórios; faixas para a cintura; cintos de cintura; 

calçado; sapatos; geta  [tamancos de madeira de 

estilo Japonês]; zori  [sandálias de estilo Japonês]; 

fatos de máscaras; calçado desportivo; calçado despor-

tivo, com excepção de botas de equitação e calçado 

para windsurf ; sapatos para windsurf ; vestuá-

rio de desporto; vestuário de desporto, com excepção 

do vestuário para desportos aquáticos; vestuário para 

desportos náuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188506

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : Smash Inc.

  Endereço : Shinjuku Sanei Building 14F, 1-22-2, 

Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização de competições des-

portivas; planeamento de competições desportivas; 

realização de competições desportivas; organização, 

preparação e direção de competições de luta livre; or-

ganização, preparação e direção de competições hete-

rogéneas de artes marciais; organização, direção e or-

ganização de seminários; fornecimento de publicações 

eletrónicas não descarregáveis; serviços de educação e 

instrução relacionados com desporto; serviços de edu-

cação e instrução relacionados com artes e ofícios; pu-

blicação de livros; reserva de lugares para espetáculos; 

fornecimento de instalações de diversão; fornecimento 

de serviços de arcada de diversão; fornecimento de 

instalações desportivas; fornecimento de vídeos em li-

nha não descarregáveis; produção de programas de rá-

dio e televisão; produção de gravações de vídeo no do-

mínio da educação, cultura, divertimento ou desporto 

[não para filmes ou programas de televisão e não para 

publicidade ou anúncios comerciais]; direção de pro-

gramas de rádio e televisão; apresentações em salas de 

cinema ou produção e distribuição de filmes cinemato-

gráficos; exibição de filmes; produção e distribuição de 

filmes cinematográficos; operação de equipamento de 

vídeo e áudio para produção de programas de rádio e 

televisão; aluguer de equipamentos desportivos, exceto 

veículos; apresentação de espetáculos ao vivo; organi-

zação e planeamento de filmes, espetáculos, peças de 

teatro ou apresentações musicais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188510

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas e grossitas, de en-

comenda por correspondência, serviços de venda por 

catálogo, serviços de venda e distribuição em linha de 

produtos relacionados com vestuário, roupa exterior, 

jaquetas, casacos de safari, camisolas (jerseys) [ves-

tuário], macacões, sobretudos, camisolas, pulôveres, 

casacos, coletes, casacos sem mangas, camisetas, pa-

rkas, vestuário de malha, camisolas polares, vestuário 

em lã, coletes, calças, calções, collants, roupa interior, 

cuecas com perna, roupa de praia, vestuário de penas, 

vestuário para crianças, vestuário de aquecimento 

por infravermelhos para desporto (sem ser para uso 

médico), casacos compridos, vestuário impermeável, 

jaquetas impermeáveis, vestuário para desporto, cami-

setas para desporto, jaquetas para desporto, maillots 

desportivos, jaquetas resistentes ao vento, casacos 

resistentes ao vento, fatos isotérmicos para esqui aquá-

tico, fatos de banho, fatos isotérmicos para desportos 

aquáticos, gabardinas, calçado, botas, chinelos, cal-

çado de praia, sandálias, sapatos, calçado desportivo, 

dispositivos antiderrapantes para calçado, acessórios 

em metal para calçado, sapatos de escalada, sapatos de 

alpinismo (com espigões de metal), botas para a chu-
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va, sapatos impermeáveis, chapelaria, chapéus, bonés, 

viseiras, faixas para a cabeça [vestuário], meias, peú-

gas, hosiery , cintas, perneiras [polainas], perneiras 

[aquecedores de pernas], luvas [vestuário], luvas sem 

dedos, luvas de esqui, mitenes, lenços de cabeça ou de 

pescoço, bandanas [lenços de pescoço], cintos [vestuá-

rio], jardineiras para velejar, vestuário, calçado e cha-

pelaria para prática de vela, desportos náuticos, tiro, 

caça, caminhada, equitação e hipismo, vestuário com 

isolamento térmico, sem ser para protecção contra 

acidentes ou lesões, jaquetas com isolamento térmico; 

serviços retalhistas e grossitas, de encomenda por cor-

respondência, serviços de venda por catálogo, serviços 

de venda e distribuição em linha de produtos relacio-

nados com malas para uso em viagem, sacos, sacos de 

transporte, mochilas de duas alças, mochilas, baús e 

sacos de viagem, sacos para alpinistas, sacos para cam-

pistas, sacos para montanhistas, bolsas de caça (aces-

sórios de caça), sacos de caça, bolsas para usar à cintu-

ra, sacos para usar ao peito e para desporto, sacos para 

a praia, malas de mão, sacos para compras, sacos para 

usar à cintura, sacos para ferramentas, vazios, sacos de 

toilette vazios, maletas, malas de viagem, pastas para 

documentos, porta-moedas, carteiras de bolso, porta-

-passaportes (carteiras), estojos em couro ou cartão-

-couro, porta-cartões-de-visita, porta-chaves, conjun-

tos de viagem [marroquinaria], chapéus-de-chuva e 

chapéus-de-sol, bengalas, bengalas-assentos, bastões 

de caminhada, bastões de montanhismo, chicotes, 

arreios e selaria, correias e trelas de couro, cintos (em 

couro), bandoleiras [correias] em couro, coleiras, rou-

pas e trelas para animais; serviços retalhistas e gros-

sitas, de encomenda por correspondência, serviços de 

venda por catálogo, serviços de venda e distribuição 

em linha de produtos relacionados com aparelhos e 

instrumentos náuticos, aparelhos e equipamento de 

salvamento, coletes salva-vidas, cintos salva-vidas, 

auxiliares de flutuação, coletes de flutuação e fatos de 

flutuação, cobertores de sobrevivência, vestuário, cole-

tes, casacos e luvas de protecção, protecções para a ca-

beça, calçado de protecção, protecções para os olhos, 

joelheiras de protecção, máscaras de protecção, arma-

duras e escudos de protecção do corpo, dispositivos 

de protecção de uso pessoal contra acidentes, fatos de 

mergulho, máscaras para mergulhadores, tampões de 

ouvido para mergulhadores, molas para o nariz para 

mergulhadores e nadadores, luvas para mergulhado-

res, aparelhos de respiração, anoraques impermeáveis 

de sobrevivência para a prevenção de afogamento, 

chapéus e capacetes de protecção para equitação, arti-

gos reflectores para vestir, artigos de óptica, artigos de 

óptica para desporto, óculos de sol, artigos de óptica 

de protecção, binóculos de campanha, óculos de pro-

tecção para desporto, binóculos, estojos para artigos 

de óptica, óculos, artigos de óptica para desporto, arti-

gos de óptica de protecção, óculos de sol, binóculos de 

campanha, óculos de protecção para desporto, binócu-

los, cordões para artigos de óptica, óculos, artigos de 

óptica para desporto, artigos de óptica de protecção, 

óculos de sol, binóculos de campanha, óculos de pro-

tecção para desporto, binóculos, auriculares, auscul-

tadores, sinalizadores de emergência e resgate, cintos 

e arneses de segurança, aparelhos para o registo do 

tempo, rastreadores de actividades para usar no corpo, 

dispositivos de comunicação de rede, bússolas marí-

timas direccionais, telescópios, binóculos, aparelhos 

e instrumentos de navegação, aparelhos e instrumen-

tos GPS, lanternas de sinalização, estojos adaptados 

para computadores portáteis, estojos adaptados para 

computadores, capas adaptadas para computadores 

tablet , capas para telemóveis, conjuntos de bate-

rias, carregadores de baterias solares, painéis solares 

portáteis para gerar electricidade e carregar dispositi-

vos eléctricos, apitos para cães, apitos de sinalização, 

apitos [aparelhos de aviso] e apitos para desporto, pe-

ças e acessórios para todos os produtos atrás citados; 

serviços retalhistas e grossitas, de encomenda por cor-

respondência, serviços de venda por catálogo, serviços 

de venda e distribuição em linha de produtos relacio-

nados com metais preciosos e suas ligas e produtos de 

metais preciosos ou em plaqué, joalharia, ornamentos 

(joalharia), relojoaria e instrumentos cronométricos, 

relógios de pulso, relógios de mesa ou de parede, gar-

rafas, recipientes para beber, palhinhas para beber, 

recipientes com isolamento térmico para alimentos, 

recipientes com isolamento térmico para bebidas, reci-

pientes para alimentos e bebidas; serviços retalhistas e 

grossitas, de encomenda por correspondência, serviços 

de venda por catálogo, serviços de venda e distribui-

ção em linha de produtos relacionados com jogos e 

brinquedos, artigos de ginástica e desporto, artigos 

desportivos, equipamentos de caça e pesca, armas e 

munições para caça, cartuchos e porta-armas, sacos, 

estojos, cintos e bolsas para armas e espingardas, sa-

cos, estojos, cintos e bolsas para cartuchos e munições, 

escudos e soleiras de recuo para protecção do corpo 

para uso em tiro e caça, equipamento para limpeza e 

manutenção de armas; todos os serviços acima men-

cionados também disponíveis em linha; apresentação 

de produtos e meios de comunicação para fins de ven-
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da a retalho; promoção de produtos e serviços através 

do patrocínio de eventos desportivos; angariação de 

patrocínio; programas de fidelidade do consumidor; 

serviços de franquias, nomeadamente prestação de 

assistência comercial no estabelecimento e / ou explo-

ração de lojas retalhistas, lojas em centros comerciais, 

lojas especializadas, pontos de vendas comerciais e 

lojas em linha; fornecimento de assistência comercial 

relacionada com franquias; serviços de consultoria e 

assessoria de negócios relacionados com franquias; 

administração comercial do licenciamento de produtos 

e serviços de terceiros; publicidade, marketing; gestão 

de negócios; administração de negócios comerciais; or-

ganização de feiras comerciais; serviços de agência de 

importação-exportação; promoção de vendas para ter-

ceiros; serviços de aquisição para terceiros [compra de 

produtos e serviços para outras empresas]; trabalhos 

de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188514

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas e grossitas, de en-

comenda por correspondência, serviços de venda por 

catálogo, serviços de venda e distribuição em linha de 

produtos relacionados com vestuário, roupa exterior, 

jaquetas, casacos de safari, camisolas (jerseys) [ves-

tuário], macacões, sobretudos, camisolas, pulôveres, 

casacos, coletes, casacos sem mangas, camisetas, pa-

rkas, vestuário de malha, camisolas polares, vestuário 

em lã, coletes, calças, calções, collants, roupa interior, 

cuecas com perna, roupa de praia, vestuário de penas, 

vestuário para crianças, vestuário de aquecimento 

por infravermelhos para desporto (sem ser para uso 

médico), casacos compridos, vestuário impermeável, 

jaquetas impermeáveis, vestuário para desporto, cami-

setas para desporto, jaquetas para desporto, maillots 

desportivos, jaquetas resistentes ao vento, casacos 

resistentes ao vento, fatos isotérmicos para esqui aquá-

tico, fatos de banho, fatos isotérmicos para desportos 

aquáticos, gabardinas, calçado, botas, chinelos, cal-

çado de praia, sandálias, sapatos, calçado desportivo, 

dispositivos antiderrapantes para calçado, acessórios 

em metal para calçado, sapatos de escalada, sapatos de 

alpinismo (com espigões de metal), botas para a chu-

va, sapatos impermeáveis, chapelaria, chapéus, bonés, 

viseiras, faixas para a cabeça [vestuário], meias, peú-

gas, hosiery , cintas, perneiras [polainas], perneiras 

[aquecedores de pernas], luvas [vestuário], luvas sem 

dedos, luvas de esqui, mitenes, lenços de cabeça ou de 

pescoço, bandanas [lenços de pescoço], cintos [vestuá-

rio], jardineiras para velejar, vestuário, calçado e cha-

pelaria para prática de vela, desportos náuticos, tiro, 

caça, caminhada, equitação e hipismo, vestuário com 

isolamento térmico, sem ser para protecção contra 

acidentes ou lesões, jaquetas com isolamento térmico; 

serviços retalhistas e grossitas, de encomenda por cor-

respondência, serviços de venda por catálogo, serviços 

de venda e distribuição em linha de produtos relacio-

nados com malas para uso em viagem, sacos, sacos de 

transporte, mochilas de duas alças, mochilas, baús e 

sacos de viagem, sacos para alpinistas, sacos para cam-

pistas, sacos para montanhistas, bolsas de caça (aces-

sórios de caça), sacos de caça, bolsas para usar à cintu-

ra, sacos para usar ao peito e para desporto, sacos para 

a praia, malas de mão, sacos para compras, sacos para 

usar à cintura, sacos para ferramentas, vazios, sacos de 

toilette vazios, maletas, malas de viagem, pastas para 

documentos, porta-moedas, carteiras de bolso, porta-

-passaportes (carteiras), estojos em couro ou cartão-

-couro, porta-cartões-de-visita, porta-chaves, conjun-

tos de viagem [marroquinaria], chapéus-de-chuva e 

chapéus-de-sol, bengalas, bengalas-assentos, bastões 

de caminhada, bastões de montanhismo, chicotes, 

arreios e selaria, correias e trelas de couro, cintos (em 

couro), bandoleiras [correias] em couro, coleiras, rou-

pas e trelas para animais; serviços retalhistas e gros-

sitas, de encomenda por correspondência, serviços de 

venda por catálogo, serviços de venda e distribuição 

em linha de produtos relacionados com aparelhos e 

instrumentos náuticos, aparelhos e equipamento de 

salvamento, coletes salva-vidas, cintos salva-vidas, 

auxiliares de flutuação, coletes de flutuação e fatos de 

flutuação, cobertores de sobrevivência, vestuário, cole-

tes, casacos e luvas de protecção, protecções para a ca-

beça, calçado de protecção, protecções para os olhos, 
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joelheiras de protecção, máscaras de protecção, arma-

duras e escudos de protecção do corpo, dispositivos 

de protecção de uso pessoal contra acidentes, fatos de 

mergulho, máscaras para mergulhadores, tampões de 

ouvido para mergulhadores, molas para o nariz para 

mergulhadores e nadadores, luvas para mergulhado-

res, aparelhos de respiração, anoraques impermeáveis 

de sobrevivência para a prevenção de afogamento, 

chapéus e capacetes de protecção para equitação, arti-

gos reflectores para vestir, artigos de óptica, artigos de 

óptica para desporto, óculos de sol, artigos de óptica 

de protecção, binóculos de campanha, óculos de pro-

tecção para desporto, binóculos, estojos para artigos 

de óptica, óculos, artigos de óptica para desporto, arti-

gos de óptica de protecção, óculos de sol, binóculos de 

campanha, óculos de protecção para desporto, binócu-

los, cordões para artigos de óptica, óculos, artigos de 

óptica para desporto, artigos de óptica de protecção, 

óculos de sol, binóculos de campanha, óculos de pro-

tecção para desporto, binóculos, auriculares, auscul-

tadores, sinalizadores de emergência e resgate, cintos 

e arneses de segurança, aparelhos para o registo do 

tempo, rastreadores de actividades para usar no corpo, 

dispositivos de comunicação de rede, bússolas marí-

timas direccionais, telescópios, binóculos, aparelhos 

e instrumentos de navegação, aparelhos e instrumen-

tos GPS, lanternas de sinalização, estojos adaptados 

para computadores portáteis, estojos adaptados para 

computadores, capas adaptadas para computadores 

tablet , capas para telemóveis, conjuntos de bate-

rias, carregadores de baterias solares, painéis solares 

portáteis para gerar electricidade e carregar dispositi-

vos eléctricos, apitos para cães, apitos de sinalização, 

apitos [aparelhos de aviso] e apitos para desporto, pe-

ças e acessórios para todos os produtos atrás citados; 

serviços retalhistas e grossitas, de encomenda por cor-

respondência, serviços de venda por catálogo, serviços 

de venda e distribuição em linha de produtos relacio-

nados com metais preciosos e suas ligas e produtos de 

metais preciosos ou em plaqué, joalharia, ornamentos 

(joalharia), relojoaria e instrumentos cronométricos, 

relógios de pulso, relógios de mesa ou de parede, gar-

rafas, recipientes para beber, palhinhas para beber, 

recipientes com isolamento térmico para alimentos, 

recipientes com isolamento térmico para bebidas, reci-

pientes para alimentos e bebidas; serviços retalhistas e 

grossitas, de encomenda por correspondência, serviços 

de venda por catálogo, serviços de venda e distribui-

ção em linha de produtos relacionados com jogos e 

brinquedos, artigos de ginástica e desporto, artigos 

desportivos, equipamentos de caça e pesca, armas e 

munições para caça, cartuchos e porta-armas, sacos, 

estojos, cintos e bolsas para armas e espingardas, sa-

cos, estojos, cintos e bolsas para cartuchos e munições, 

escudos e soleiras de recuo para protecção do corpo 

para uso em tiro e caça, equipamento para limpeza e 

manutenção de armas; todos os serviços acima men-

cionados também disponíveis em linha; apresentação 

de produtos e meios de comunicação para fins de ven-

da a retalho; promoção de produtos e serviços através 

do patrocínio de eventos desportivos; angariação de 

patrocínio; programas de fidelidade do consumidor; 

serviços de franquias, nomeadamente prestação de 

assistência comercial no estabelecimento e / ou explo-

ração de lojas retalhistas, lojas em centros comerciais, 

lojas especializadas, pontos de vendas comerciais e 

lojas em linha; fornecimento de assistência comercial 

relacionada com franquias; serviços de consultoria e 

assessoria de negócios relacionados com franquias; 

administração comercial do licenciamento de produtos 

e serviços de terceiros; publicidade, marketing; gestão 

de negócios; administração de negócios comerciais; or-

ganização de feiras comerciais; serviços de agência de 

importação-exportação; promoção de vendas para ter-

ceiros; serviços de aquisição para terceiros [compra de 

produtos e serviços para outras empresas]; trabalhos 

de escritório.

[540]  Marca : 

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

cinzenta e vermelha tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188620

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188621

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188645

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

 ALANI LDA.

  Endereço : 5 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188646

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : 

 ALANI LDA.

  Endereço : 5 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188650

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 



N.º 48 — 1-12-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18887

[210]  N.º : N/188651

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188652

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188653

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188654

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

  Endereço : 96 102

02

 Room 102-02, No. 96, Nanyi Road, Tianhe District, 

Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188655

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

  Endereço : 96 102

02

 Room 102-02, No. 96, Nanyi Road, Tianhe District, 

Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188656

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

  Endereço : 96 102

02

 Room 102-02, No. 96, Nanyi Road, Tianhe District, 

Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188657

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

  Endereço : 96 102

02

 Room 102-02, No. 96, Nanyi Road, Tianhe District, 

Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188658

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

  Endereço : 96 102

02

 Room 102-02, No. 96, Nanyi Road, Tianhe District, 

Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188659

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

  Endereço : 96 102

02

 Room 102-02, No. 96, Nanyi Road, Tianhe District, 

Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188660

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

  Endereço : 96 102

02

 Room 102-02, No. 96, Nanyi Road, Tianhe District, 

Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188661

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : 啓

  Endereço : 
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188662

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335 341

15 V W

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 糖

料 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188663

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : Novel Century Limited

  E ndere ç o : 38/F, New World Tower, 16-18 

Queen s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produ-

tos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, 

não incluídos em outras classes; artigos de joalharia, 

pedras preciosas, pedras semi preciosas, gemas, péro-

las, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; reló-

gios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188664

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188665

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188666

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 
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póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188667

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188668

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : IGT

  Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dis-

positivos que aceitam apostas; equipamento reconfigu-

rável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, 

máquinas de jogo e o respectivo software operativo de 

jogos de computador vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188669

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : IGT

  Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dis-

positivos que aceitam apostas; equipamento reconfigu-

rável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, 

máquinas de jogo e o respectivo software operativo de 

jogos de computador vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188670

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : IGT

  Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dis-

positivos que aceitam apostas; equipamento reconfigu-

rável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, 

máquinas de jogo e o respectivo software operativo de 

jogos de computador vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188671

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : IGT

  Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dis-

positivos que aceitam apostas; equipamento reconfigu-

rável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, 

máquinas de jogo e o respectivo software operativo de 

jogos de computador vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188672

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : IGT

  Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dis-

positivos que aceitam apostas; equipamento reconfigu-

rável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, 

máquinas de jogo e o respectivo software operativo de 

jogos de computador vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188709

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf–75001 Paris–Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Candeeiros; candeeiros eléctricos; 

candeeiros de pé; lustres; lanternas para iluminação; 

difusores de luz; correntes de luzes para decorações 

festivas; lanternas chinesas; candeeiros de tecto; pro-

jectores de luz; candeeiros de rua; lanternas eléctricas; 

lâmpadas; abajures; ventiladores [ar condicionado]; 

instalações e aparelhos de ventilação [ar condiciona-

do]; aparelhos de desodorização do ar; queimadores; 

botijas de água quente; chaleiras eléctricas; máquinas 

de café eléctricas; torradeiras para pão; utensílios de 

cozinha eléctricos; congeladores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188710

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf–75001 Paris–Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Bicicletas; bicicletas eléctricas; trici-

clos; triciclos para transporte; trotinetes [veículos]; 

motocicletas; trotinetes motorizadas; sidecars ; 

automóveis; veículos eléctricos; carros de golfe [veí-

culos]; motos de neve; caravanas; reboques [veículos]; 

furgonetes [veículos]; camiões; autocarros motoriza-

dos; tractores; locomotivas; canoas; barcos; remos de 

barcos; iates; helicópteros; aviões; pára-quedas; balões 

de ar quente; balões dirigíveis; aeronaves; drones com 

câmaras; drones civis; carrinhos; carrinhos para com-

pras; carrinhos de mão; carrinhos de bebé; carrinhos 

para crianças; capotas para carrinhos de criança; co-

berturas para carrinhos de criança; sacos adaptados 

para carrinhos de bebé; quadros de bicicletas; guiado-

res de bicicletas; selins para bicicletas; buzinas para 

bicicletas; pedais para bicicletas; descansos para bici-

cletas; guarda-lamas; guarda-saias para bicicletas; aros 

de roda de bicicleta; cestos adaptados para bicicletas; 

alforjes adaptados para bicicletas; sacolas adaptadas 

para bicicletas; coberturas de selins para bicicletas; 

quadros de motociclos; guiadores de motociclos; des-

cansos para motociclos; cestos adaptados para motoci-

clos; coberturas de selins para motociclos; carrocerias 

para veículos; volantes para veículos; espelhos retrovi-

sores; tampões de rodas; jantes para rodas de veículos; 

limpa pára-brisas; airbags [dispositivos de segurança 

para automóveis]; isqueiros para automóveis; porta-

-copos para veículos; estores pára-sol adaptados para 

automóveis; capas de assentos para veículos; capas 

para volantes de veículos; coberturas para rodas so-

bresselentes; coberturas de veículos [feitas à medida]; 

capôs para veículos; porta-bagagens para veículos; dis-

positivos anti-roubo para veículos; drones de entregas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188711

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf–75001 Paris–Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : Caixas de música; instrumentos musi-

cais; instrumentos musicais electrónicos; instrumentos 
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musicais de cordas; guitarras; violinos; harpas; pianos; 

acordeões; harmónicas; flautas; trombetas; tambores 

[instrumentos musicais]; baquetas para tambores; cím-

balos; xilofones; diapasões; palhetas para instrumentos 

de cordas; estojos para instrumentos musicais; correias 

para instrumentos musicais; cavaletes para instrumen-

tos musicais; suportes para partituras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188712

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf–75001 Paris–Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papelaria; cadernos para escrever ou 

desenhar; blocos de notas; repertórios; livros para 

colorir; folhas de papel [artigos de papelaria]; blocos 

[artigos de papelaria]; papel para escrever; envelopes 

[artigos de papelaria]; etiquetas em papel ou cartão; 

brasões [sinetes em papel]; autocolantes [artigos de 

papelaria]; adesivos [colas] para papelaria ou para uso 

doméstico; transferências [decalcomanias]; cartões; 

cartões de felicitações; postais; cartões coleccionáveis, 

sem ser para jogos; cartões de anúncio de aconteci-

mentos [artigos de papelaria]; calendários; plantas [ar-

tigos de papelaria]; livros; álbuns; periódicos; revistas 

[periódicos]; catálogos; panfletos; folhetos; publicações 

impressas; cartazes; gravuras; fotografias [impressas]; 

suportes para fotografias; pinturas [gravuras] emoldu-

radas ou não; materiais de escrita; estojos para escre-

ver [artigos de papelaria]; lápis; apara-lápis, eléctricos 

ou não eléctricos; apagadores; canetas; esferas para 

canetas esferográficas; tinta; tinteiros; aparos para es-

crever; estojos para canetas; almofadas de tinta; selos 

[sinetes]; pincéis para pintura; caixas de tinta para uso 

em escolas; estojos para lápis; armários de secretária 

para papelaria [artigos de escritório]; artigos de es-

critório, excepto móveis; bases (mats) para secretária; 

corta-papéis [abridores de cartas]; pesa-papéis; co-

berturas de papel para vasos de flores; bandejas para 

cartas; marcadores para livros; apoios de páginas de li-

vros; ampara-livros; estatuetas em papel maché; globos 

terrestres [artigos de papelaria]; porta-passaportes; 

porta-talões de cheques; molas para dinheiro; caixas 

em papel ou cartão; caixas em cartão para chapéus; 

sacos [envelopes, bolsas] em papel ou matérias plásti-

cas para embalagem; papel de embrulho; materiais de 

embalagem [acolchoamento, enchimento] em papel ou 

cartão; forros de gaveta em papel, perfumados ou não; 

bandeirolas de papel; roupa de mesa em papel; papel 

higiénico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188713

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf–75001 Paris–Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Cabides para sacos, não metálicos; ar-

golas não metálicas, para chaves; roupeiros; obras de 

arte em madeira, cera, gesso ou plástico [mobiliário]; 

bancos [mobiliário]; berços; estantes para livros [mo-

biliário]; caixas de ferramentas não metálicas vazias; 

caixas de madeira ou plástico; aparadores [mobiliário]; 

escrivaninhas [mobiliário]; cadeados, excepto electró-

nicos, não metálicos; molduras para quadros; sofás; 

armários; cadeiras [assentos]; espreguiçadeiras; carri-

nhos de apoio [mobiliário]; cabides para vestuário não 

metálicos; chaves de plástico; baús para brinquedos; 

baús não metálicos; cómodas [mobiliário]; consolas 

[mobiliário]; cestos não metálicos; almofadas; carri-

nhos de chá [mobiliário]; divãs; estantes; ventiladores 

para uso pessoal, não elétricos; poltronas; figurinhas 

em madeira, cera, gesso ou plástico; espelhos [vidro 

espelhado]; capas para vestuário [armazenamento]; 

suportes para flores [mobiliário]; acessórios de cama, 

excepto roupa de cama; camas; colchões; mobiliário; 

móveis de escritório; móveis infláveis; móbiles [objectos 

de decoração]; canis; travesseiros; biombos [mobiliá-

rio]; ganchos para vestuário, não metálicos; pedestais 

para vasos de flores; tampos para mesas; tabuleiros, 

não metálicos; suportes para livros [mobiliário]; porta-

-revistas; bengaleiros para casacos; expositores [mobi-

liário]; expositores para organizadores de joias; mesas 

para trabalhar em pé; sofás; bases de camas; estátuas 

em madeira, cera, gesso ou plástico; estores para jane-
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las de interior [mobiliário]; painéis de afixação; mesas; 

bancos [mobiliário]; cavaletes [mobiliário]; louceiros 

[mobiliário].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188714

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf–75001 Paris–Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Serviços de mesa, excepto facas, garfos 

e colheres; pratos de mesa; loiça de porcelana; tigelas 

[bacias]; taças para ovos; saleiros; pimenteiros; formas 

para bolos; recipientes para beber; copos para beber; 

canecas; chávenas; pires; serviços de chá [louça de 

mesa]; bules; açucareiros; caixas para chá; serviços de 

café [louça de mesa]; cafeteiras não eléctricas; chalei-

ras não eléctricas; palhinhas para beber; misturadores 

para coquetéis; pinças para gelo; agitadores para co-

quetéis; cantis para desporto; garrafas de bolso; garra-

fas; decantadores; saca-rolhas eléctricos e não eléctri-

cos; abridores de garrafas, eléctricos e não eléctricos; 

aeradores para vinho; vertedores de vinho; serviços 

para licores; bandejas para uso doméstico; individu-

ais de mesa, sem ser em papel ou em matérias têxteis; 

cestos de piquenique guarnecidos, incluindo pratos; 

vasos; candelabros [castiçais]; castiçais; apagadores de 

velas; difusores de óleos aromáticos, excepto difusores 

de varetas, eléctricos e não eléctricos; queimadores de 

perfume; vaporizadores de perfume; utensílios de toi-

lette; estojos de toucador guarnecidos; pincéis de bar-

bear; suportes para pincéis de barbear; pentes; esco-

vas; escovas de dentes; escovas para pestanas; escovas 

para sobrancelhas; utensílios cosméticos; pincéis de 

maquilhagem; esponjas de maquilhagem; borlas para 

pó-de-arroz; caixas para compactos em pó, vazias; es-

covas para sapatos; formas para calçado [alargadores]; 

calçadeiras; potes; vasos para flores; coberturas para 

vasos de flores, sem ser em papel; caixas para colocar 

plantas exteriores junto às janelas; regadores; cestos 

para papéis; mealheiros; esferas de vidro decorativas; 

obras de arte em porcelana, cerâmica, faiança, ter-

racota ou vidro; figurinhas em porcelana, cerâmica, 

faiança, terracota ou vidro; estátuas em porcelana, ce-

râmica, faiança, terracota ou vidro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188715

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf–75001 Paris–Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Revestimentos para pavimentos; car-

petes; esteiras (tapetes); esteiras para ioga; tapetes; 

tapetes de entrada; tapetes de banho; tapetes para au-

tomóveis; esteiras; revestimentos de parede em maté-

rias têxteis; tapeçarias murais, sem serem em matérias 

têxteis; papel de parede; papel de parede em matérias 

têxteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188716

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf–75001 Paris–Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Bolas para jogos; bolas para brincar; 

berlindes para jogos; bolas de bilhar; volantes [artigos 

de desporto] ; malhas [jogos]; raquetes; tacos de bilhar; 

boliche [bowling]; quilhas [jogos]; luvas para jogos; 

luvas de beisebol; luvas de boxe; sacos de boxe; hal-

teres; halteres de barra; cordas para saltar [artigos de 

desporto]; alvos; instrumentos de tiro com arco; jogos 

de dardos; bumerangues; discos voadores [brinquedos]; 

papagaios para brincar; parapentes; mesas de bilhar; 

mesas de matraquilhos; mesas para ténis de mesa; pis-

cinas [artigos de brincar]; flutuadores de piscina; tram-

polins; baloiços; escorregas [brinquedos]; tendas de 

brincar; carrinhos para sacos de golfe; sacos de golfe, 

com ou sem rodas; tacos de golfe; pranchas de skate; 
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patins com rodas; patins de gelo; raquetes para a neve; 

sacos especialmente concebidos para raquetes; esquis; 

sacos especialmente concebidos para esquis; pranchas 

de snowboard; trenós [artigos de desporto]; esquis 

aquáticos; pranchas de surf; correias para pranchas de 

surf; sacos especialmente concebidos para pranchas 

de surf; pranchas de remo; pranchas à vela; barbata-

nas para nadar; flutuadores para natação; cotoveleiras 

[artigos de desporto]; joelheiras [artigos de desporto]; 

caneleiras [artigos de desporto]; coquilhas de protec-

ção para desporto; triciclos para crianças [brinquedos]; 

trotinetes [brinquedos]; veículos de brincar; brinque-

dos; cavalos de baloiço; ginásios para bebés; móbiles 

de brincar; rocas [brinquedos]; brinquedos de pelúcia; 

brinquedos de pelúcia com cobertor de conforto ane-

xado; bonecas; roupas de bonecas; casas de bonecas; 

bonecos de brincar; marionetas; máscaras [brinque-

dos]; piões [brinquedos]; robôs de brincar; veículos de 

brincar controlados remotamente; consolas de jogos 

de vídeo; controladores para consolas de jogos; dro-

nes [brinquedos]; jogos; jogos de construção; blocos 

de construção [brinquedos]; jogos de salão; jogos de 

mesa; quebra-cabeças; tabuleiros de xadrez; tabuleiros 

de jogos de damas; cartas de jogar; cartas coleccioná-

veis (jogos de cartas); fichas [discos] para jogos; copos 

para jogos de dados; jogos de dados; brinquedos para 

animais de estimação; globos de neve; bolas de sabão 

[brinquedos]; confetes; brinquedos de partidas para 

festas; bombinhas de Natal [artigos para festas]; balões 

para festas; árvores de Natal em material sintético; or-

namentos para árvores de Natal, excepto luzes, velas e 

confeitaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188717

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : KIRIN HOLDINGS KABUSHI-

KI KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN HOL-

DINGS COMPANY, LIMITED)

  Endereço : 10-2, Nakano 4-Chome, Nakano-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Whisky.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188718

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : Super Bullet Pictures Limited

  Endereço : 16/F., Sun Hing Industrial Building, 

46 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Filmes cinematográficos; gravações 

analógicas e digitais de áudio e vídeo em fitas, discos, 

discos acústicos, DVDs, CDs, cassetes ou outros su-

portes de gravação; aparelhos para o registo, produ-

ção, edição, reprodução e transmissão de som, vídeo, 

dados e imagens; trailers  (excertos gravados de 

apresentação) de filmes cinematográficos; CDs; CD 

ROMs; DVDs; fitas de áudio, fitas de vídeo, fitas de 

áudio e vídeo; cassetes; registos fonográficos, filmes 

fotográficos impressionados; aparelhos e instrumentos 

fotográficos, cinematográficos, ópticos, de salvamento 

e de ensino; hardware e software de computador; câ-

maras, filmes para câmara; publicações electrónicas 

(descarregáveis); software descarregável de jogos elec-

trónicos que podem ser jogados na Internet ou através 

de um computador ou sistema informático; programas, 

aparelhos e software de computador; programas e 

software de jogos de vídeo; calculadoras; almofadas 

para ratos; óculos de sol e óculos e estojos para os 

mesmos; ímanes decorativos; baterias; auscultadores 

estereofónicos; auriculares; altifalantes estereofónicos; 

altifalantes de áudio; altifalantes de áudio para uso do-

méstico; aparelhos altifalantes estereofónicos para uso 

pessoal; microfones; capas adaptadas para telemóveis; 

capas adaptadas para dispositivos electrónicos portá-

teis; tudo incluído na classe 9.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188719

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : Super Bullet Pictures Limited

  Endereço : 16/F., Sun Hing Industrial Building, 

46 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Produção e distribuição de filmes cine-

matográficos, programas de televisão e de entreteni-

mento áudio ou audiovisual; fornecimento de informa-

ções em linha no domínio dos filmes cinematográficos, 

do entretenimento televisivo e de vídeo; fornecimento 

de filmes cinematográficos, de entretenimento televi-

sivo e de vídeo através de dispositivos de comunicação 

sem fios; produção de espectáculos, concertos, espec-

táculos de palco e entretenimento musical, dramático 

ou teatral; exposições cinematográficas e exibição 

de imagens, fotografias ou livros para fins culturais, 

educativos e de entretenimento; fornecimento de ins-

talações de cinema e teatro; organização e direcção de 

conferências e seminários para fins culturais, educati-

vos ou recreativos; organização de exposições para fins 

culturais, educativos ou de entretenimento; publicação 

de livros, revistas ou periódicos; educação; forneci-

mento de formação; entretenimento; actividades des-

portivas e culturais; estúdios de cinema; publicações 

electrónicas (não descarregáveis); fornecimento de 

publicações em linha; serviços de clube de fãs [entrete-

nimento]; informação de entretenimento e recreação; 

organização de eventos de entretenimento; todos in-

cluídos na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188721

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : Parfums Christian Dior

  Endereço : 33 Avenue Hoche, Paris, 75008, Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de perfumaria; produtos 

para maquilhagem; produtos para cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188730

[220]  Data de pedido : 2021/10/07

[730]  Requerente : Mast-Jägermeister SE

  Endereço : Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 Wol-

fenbüttel, Alemanha

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cerveja), 

em especial bebidas espirituosas à base de ervas; bebi-

das alcoólicas pré-misturadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188732

[220]  Data de pedido : 2021/10/07

[730]  Requerente : Vuori, Inc.

  Endereço : 2320 Faraday Ave, Suite 201 Carlsbad, 

CA 92008 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

venda a retalho em linha de vestuário e artigos de ves-

tuário, nomeadamente, camisas, t-shirts, pólos, cami-

sas de com manga comprida, com punhos e colarinho, 

camisas de colarinho, camisas de cerimónia, polos sem 

colarinho, camisas tecidas, camisas de flanela, camisas 

com decote, camisolas de desporto que absorvem a 

humidade, camisas para ioga, t-shirts com aplicações 

gráficas, camisas desportivas, camisas de cerimónia, 

camisolas interiores, t-shirts com mangas compridas, 

pulóveres de manga comprida, tops sem mangas, ca-

misolas, camisolas de decote redondo, camisolas de 

desporto, casacos, casacos impermeáveis, corta-ventos, 

coberturas, sweatshirts com capuz de tipo pulôver, 

sweatshirts, camisolas, vestuário exterior, jaquetas 

para uso exterior, casacos/blusões leves, ponchos, blu-

sões, pulóveres, fatos de treino, calções, calções para 

prancha, malhas curtas reforçadas com protetores, 
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calções para caminhadas, calções de treino, calções 

atléticos, ceroulas, calças de fato de treino, calças de 

atletismo, calças de ginástica, calças que afastam a hu-

midade, calças elásticas, calças de andar por casa, cal-

ças corta-vento, calças de treino, calças a três quartos 

(capri), vestidos com calças para ioga, saias, leggings 

(calças), perneiras, meias-calça, calças justas para des-

porto, soutiens, soutiens de desporto, tops desportivos 

de senhora com soutien integrado, soutiens de despor-

to com drenagem de humidade, artigos para natação, 

fatos-de-banho, fatos de banho, calções de banho, 

artigos de chapelaria, chapéus, bonés, chapéus-altos; 

serviços de venda a retalho e de loja de venda a retalho 

em linha de vestuário e artigos de vestuário, nomeada-

mente chapéus pequenos que cingem a parte posterior 

da cabeça, toucas de duche, solídeus, viseiras, fitas 

para a cabeça, máscaras de dormir, máscaras de esqui, 

máscaras para o rosto tricotadas, roupa interior, cintas 

elásticas [roupa interior], espartilhos, luvas, mitenes 

para senhoras, tapa-orelhas, lenço para o pescoço, pi-

jamas, roupões, cintos, macacões, meias, suspensórios, 

vestuário em couro, gravatas, plastrões, uniformes, ca-

misolas, coletes, aventais, fatos, meias, calçado, sapa-

tos, calçado para atletismo, sapatos de treino, sapatos 

de corrida em pista, esportes (sapatos para -), calçado 

de praia, sandálias, sandálias de banho, carapins, bo-

tas, tacões [saltos], palmilhas, borzeguins, botas para a 

neve, botas para a chuva, e ténis-bota para ginástica.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica no elemento 

figurativo da marca em forma de caixa  a transição 

da cor laranja degradé para a cor azul degradé e a cor 

preta no elemento nominativo VUORI  tal como 

representado na imagem.

[210]  N.º : N/188733

[220]  Data de pedido : 2021/10/07

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas, in-

cluindo água potável, águas aromatizadas, minerais e 

gasosas; refrigerantes, bebidas energéticas e bebidas 

para desporto; bebidas e sumos de frutos, incluindo 

água de coco; e outras bebidas não alcoólicas, incluin-

do xaropes, concentrados, pós e outras preparações 

para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/24  Roménia

N.º M2021/004115

[210]  N.º : N/188734

[220]  Data de pedido : 2021/10/07

[730]  Requerente : SEGA SAMMY CREATION 

INC.

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos de casino; máqui-

nas recreativas, automáticas e accionadas com moedas; 

slot machines  [aparelhos de entretenimento sem 

moedas e sem fichas]; aparelhos de entretenimento 

para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de 

jogos electrónicos [accionados por moedas ou fichas]; 

máquinas de jogos; máquinas de jogos de pinball  

verticais japonesas; máquinas portáteis de jogos elec-

trónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; artigos de 

ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de 

bilhar, giz para tacos de bilhar, bolas de bilhar, mar-

cadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, 

copos para dados, jogos de xadrez, jogos de damas, 

aparelhos de prestidigitação, brinquedos para animais 

domésticos, equipamento de pesca, bóias para pesca, 

redes para a recolha do peixe, linhas de pesca, canas 

de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; 

aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas 

para máquinas de pinball ; slot machines  para 

salões de pachinko .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188735

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

 VONG VAI TIN

  Endereço : 2

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188738

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 産

 XYMOGEN IP, LLC

  Endereço : 

6900 32819

 6900 Kingspointe Pkwy, Orlando, Florida 32819, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188739

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 産

 XYMOGEN IP, LLC

  Endereço : 

6900 32819

 6900 Kingspointe Pkwy, Orlando, Florida 32819, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188740

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 産

 XYMOGEN IP, LLC

  Endereço : 

6900 32819

 6900 Kingspointe Pkwy, Orlando, Florida 32819, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188741

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 産

 XYMOGEN IP, LLC

  Endereço : 

6900 32819

 6900 Kingspointe Pkwy, Orlando, Florida 32819, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188742

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 産

 XYMOGEN IP, LLC

  Endereço : 

6900 32819

 6900 Kingspointe Pkwy, Orlando, Florida 32819, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188743

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 産

 XYMOGEN IP, LLC

  Endereço : 

6900 32819

 6900 Kingspointe Pkwy, Orlando, Florida 32819, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188744

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 429 3

301-302

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188746

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[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; 
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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/188747

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[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/188748

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[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 
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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/188749

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[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/188750

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[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, 
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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/188751

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[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/188753

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/188755

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188756

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 121

303-7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188761

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188762

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[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 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 : 

[300]  P r ior idade : 2021/05/12  Su íç a

N.º 07544/2021

[210]  N.º : N/188765

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Sunrise & Co (Pte) Ltd

  Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit 

Techpark 1, Singapore 416240

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Esteiras para ioga, tapetes para exer-

cício físico, tapetes de exercício para ginásios, tapetes 

para ginástica.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188766

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Sunrise & Co (Pte) Ltd

  Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit 

Techpark 1, Singapore 416240

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Bandas de resistência para exercício 

físico, bandas de resistência para as ancas [artigos de 

desporto], bandas para exercícios de manutenção da 

forma física, bandas de resistência sob a forma de um 

círculo (loop) [artigos de desporto], cordas para saltar 

com velocidade (speed jump rope) [artigos de despor-

to], cordas de saltar [artigos de desporto], rolos de es-

puma [artigos de desporto], barras para exercícios de 

Pilates [artigos de desporto], artigos de desporto, apa-

relhos para ginástica, máquinas para exercícios físicos, 

aparelhos para culturismo, aparelhos para exercícios 

físicos de treino muscular, ascensores [equipamento 

de alpinismo], bolas para jogos, bicicletas fixas para 

exercício físico, redes para desporto, almofadas de 

protecção [partes de fatos de desporto], discos para 

desporto, cotoveleiras [artigos de desporto], exercita-

dores [expansores], luvas para jogos, joelheiras [artigos 

de desporto], suspensórios para desporto [artigos de 

desporto], sacos de boxe, aparelhos para o culturismo 

(musculação), fitas para ginástica rítmica, caneleiras 

[artigos de desporto], baloiços para ioga, cintas adelga-

çantes para a prática de exercício, raquetes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188767

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Sunrise & Co (Pte) Ltd

  Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit 

Techpark 1, Singapore 416240

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Esteiras para ioga, tapetes para exer-

cício físico, tapetes de exercício para ginásios, tapetes 

para ginástica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188768

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Sunrise & Co (Pte) Ltd

  Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit 

Techpark 1, Singapore 416240

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Bandas de resistência para exercício 

físico, bandas de resistência para as ancas [artigos de 

desporto], bandas para exercícios de manutenção da 

forma física, bandas de resistência sob a forma de um 

círculo (loop) [artigos de desporto], cordas para saltar 

com velocidade (speed jump rope) [artigos de despor-

to], cordas de saltar [artigos de desporto], rolos de es-

puma [artigos de desporto], barras para exercícios de 

Pilates [artigos de desporto], artigos de desporto, apa-

relhos para ginástica, máquinas para exercícios físicos, 

aparelhos para culturismo, aparelhos para exercícios 

físicos de treino muscular, ascensores [equipamento 

de alpinismo], bolas para jogos, bicicletas fixas para 

exercício físico, redes para desporto, almofadas de 

protecção [partes de fatos de desporto], discos para 

desporto, cotoveleiras [artigos de desporto], exercita-

dores [expansores], luvas para jogos, joelheiras [artigos 

de desporto], suspensórios para desporto [artigos de 

desporto], sacos de boxe, aparelhos para o culturismo 

(musculação), fitas para ginástica rítmica, caneleiras 

[artigos de desporto], baloiços para ioga, cintas adelga-

çantes para a prática de exercício, raquetes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188769

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Sunrise & Co (Pte) Ltd

  Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit 

Techpark 1, Singapore 416240

  Nacionalidade :  Singapuriana



18904    48   2021  12  1 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Esteiras para ioga, tapetes para exer-

cício físico, tapetes de exercício para ginásios, tapetes 

para ginástica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188770

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Sunrise & Co (Pte) Ltd

  Endereço : 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit 

Techpark 1, Singapore 416240

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Bandas de resistência para exercício 

físico, bandas de resistência para as ancas [artigos de 

desporto], bandas para exercícios de manutenção da 

forma física, bandas de resistência sob a forma de um 

círculo (loop) [artigos de desporto], cordas para saltar 

com velocidade (speed jump rope) [artigos de despor-

to], cordas de saltar [artigos de desporto], rolos de es-

puma [artigos de desporto], barras para exercícios de 

Pilates [artigos de desporto], artigos de desporto, apa-

relhos para ginástica, máquinas para exercícios físicos, 

aparelhos para culturismo, aparelhos para exercícios 

físicos de treino muscular, ascensores [equipamento 

de alpinismo], bolas para jogos, bicicletas fixas para 

exercício físico, redes para desporto, almofadas de 

protecção [partes de fatos de desporto], discos para 

desporto, cotoveleiras [artigos de desporto], exercita-

dores [expansores], luvas para jogos, joelheiras [artigos 

de desporto], suspensórios para desporto [artigos de 

desporto], sacos de boxe, aparelhos para o culturismo 

(musculação), fitas para ginástica rítmica, caneleiras 

[artigos de desporto], baloiços para ioga, cintas adelga-

çantes para a prática de exercício, raquetes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188771

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342 17

F G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188772

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342 17

F G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188773

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342 17

F G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188774

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342 17

F G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188787

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

 LAM KIT MENG

  Endereço : 286-298

4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188788

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

 LAM KIT MENG

  Endereço : 286-298

4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188795

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

709

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188798

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

 Golden Berry Limited

  Endereço : 14

9 C7

 Rm C7, 9/F, Wing Hing Industrial Building, 14 Hing 

Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188799

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 108

23 2303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188800

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 108

23 2303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188801

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 108

23 2303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188802

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

 CHEN JINGYU

  Endereço : 21C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

鷄

脉

DNA RNA

X
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X X

X X

MRI  LED

綫

撑

脉

撑

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188803

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

 CHEN JINGYU

  Endereço : 21C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188804

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

 CHEN JINGYU

  Endereço : 21C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188805

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

 CHEN JINGYU

  Endereço : 21C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188806

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[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 : Software informático (descarregável); 

programas (informáticos) de aplicação; software in-

formático de aplicação (apps) para telemóveis ou dis-

positivos sem fios e dispositivos informáticos; software 

informático descarregável sendo uma aplicação para 

telemóvel relacionada com seguros, serviços médicos, 

avaliação médica, diagnóstico médico, consulta médi-

ca e serviços de cuidados de saúde; publicações elec-

trónicas e digitais descarregáveis; software informá-

tico para fornecimento de seguros, serviços médicos, 

avaliação médica, diagnóstico médico, consulta médi-

ca e serviços de cuidados de saúde através da Internet, 

serviços informáticos online e interactivos e através e 

meios electrónicos; programas de computador descar-

regáveis para a monitorização da saúde e bem estar; 

software informático descarregável para diagnóstico 

médico e para fins de diagnóstico; software informá-

tico para uso na transformação de dados, indexação, 

conversão, armazenamento, recuperação, distribuição 

e na gestão de registos; software informático interac-

tivo; software informático descarregável para aplica-

ções médicas, incluindo software informático para 

gravação, verificação, distribuição, analise e relato de 

imagens e informações médicas; software informático 

descarregável relacionado com aplicações móveis para 

calculo de calorias ingeridas e queimadas através do 

exercício físico; software informático descarregável 

sendo uma aplicação para telemóvel que providencie 

acesso a informação, aconselhamento, informação so-

bre alimentos e exercícios físicos numa base de dados 

e ferramentas de cálculo relacionadas com dieta, perda 

de peso, planos de dieta e bem-estar de vida; software 

informático descarregável sendo uma aplicação para 

telemóvel para gestão de fitness e controle de peso; 

software informático para uso em áreas de cuidados 

de saúde e saúde pessoal e bem estar para facilitara 

a captura, combinação, conexão, e análise de dados 

pessoais de saúde, parâmetros fisiológicos, e informa-

ção sobre saúde de sinais vitais; software informático 

para comunicação de dados sem fios para receber, 

processar, transmitir e exibir informação relativa à 

fitness, gordura corporal, índice de massa corporal; 

rastreadores pessoais de fitness (dispositivos de uso 

corporal para registo de atividade física); pedómetros; 

receptores utilizados para capturar dados de exer-

cícios físicos através de um sensor, nomeadamente, 

tempo, distância, ritmo (pace), e calorias queimadas; 

aplicações móveis descarregáveis para utilização com 

dispositivos portáteis; software informático e apare-

lhos electrónicos para monitorização, processamento, 

exibição, armazenamento e transmissão de dados re-

lativos à actividade física do utilizador, conformidade 

com programas de saúde e fitness, geolocalização, 
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direcção, distância, altitude, velocidade, passos dados, 

nível de actividade, calorias queimadas, informação de 

navegação e dados biométricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188807

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços de avaliação 

médica; serviços de exames médicos e físicos, testes e 

serviços de avaliação médica; prestação de consultas 

médicas e de saúde em linha, por telefone e presen-

ciais, informação, avaliação, e serviços de encami-

nhamento médico; serviços de consulta, informação e 

diagnóstico médico; serviços de aconselhamento sobre 

saúde; prestação de serviços de informação, acon-

selhamento e consultoria relacionados com a saúde, 

serviços farmacêuticos e médicos através da Internet, 

dispositivos de telecomunicações ou outros meios 

electrónicos; serviços de aconselhamento e consultoria 

relacionados com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis e aptidão física; serviços de consulta sobre 

cuidados de saúde; serviços de recolha, compilação, 

prestação e divulgação de informação relacionada com 

vida/saúde saudável, hábitos alimentares saudáveis e 

aptidão física; serviços médicos, de saúde e de bem-

-estar; programas de bem-estar; serviços geridos de 

cuidados de saúde; serviços de aconselhamento e ava-

liação para melhorar a saúde e o bem-estar; serviço de 

fornecimento de informação e comentários nos cam-

pos da saúde, bem-estar, nutrição, e sobre questões 

médicas e de cuidados de saúde, incluindo tais servi-

ços de informação e comentários fornecidos através de 

websites, dispositivos de telecomunicações ou outros 

meios electrónicos; serviços de aconselhamento, con-

sulta, planeamento, supervisão e informação no domí-

nio do controlo de peso e nutrição (serviços de saúde); 

serviços de consultoria, aconselhamento e informação 

relacionados com os referidos serviços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188817

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : GFM GmbH Trademarks

  Endereço : An Der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calçado, botas, sandálias, sapatos, gás-

peas para botas, palmilhas, acessórios metálicos para 

calçado, solas para calçado, palmilhas para calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188819

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 52 3

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188820

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 52 3
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188821

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 52 3

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188822

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 52 3

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188823

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

 R VIEW LIMITADA, em inglês R VIEW COM-

PANY LIMITED

  Endereço : 138-202 1

I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188824

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

 R VIEW LIMITADA, em inglês R VIEW COM-

PANY LIMITED

  Endereço : 138-202 1

I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188825

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 6

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188826

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188827

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

 KUOK POU HEONG

  Endereço : 151 23 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188834

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

47-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188835

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

47-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188848

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 GOLD MEDTECH LIMITED

  Endereço : 3 1

2 232

 Shop 232, 1 Kings Wing Plaza, No.3 On Kwan Street, 

Shek Mun, Shatin, New Territories, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 茶

龍

硫

金 料 塞

料 殺

殺

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188850

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 GOLD MEDTECH LIMITED

  Endereço : 3 1

2 232

 Shop 232, 1 Kings Wing Plaza, No.3 On Kwan Street, 

Shek Mun, Shatin, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 理療 療 療 理 療

療 療

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188851

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 GOLD MEDTECH LIMITED

  Endereço : 3 1

2 232

 Shop 232, 1 Kings Wing Plaza, No.3 On Kwan Street, 

Shek Mun, Shatin, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 茶

龍

硫

金 料 塞

料 殺

殺

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188853

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 GOLD MEDTECH LIMITED

  Endereço : 3 1

2 232

 Shop 232, 1 Kings Wing Plaza, No.3 On Kwan Street, 

Shek Mun, Shatin, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 理療 療 療 理 療

療 療

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188854

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188855

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

GP S

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188856

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188857

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188858

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188859

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188860

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188861

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

GP S

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188862

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188863

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188864

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202



N.º 48 — 1-12-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18915

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188865

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188903

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holdings (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 920 46

108

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188904

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holdings (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 920 46

108

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188905

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holdings (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 920 46

108

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188906

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holdings (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 920 46

108

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188907

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Human Horizons Holdings (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 920 46

108

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188908

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : PA N DA, SOCIEDA DE DE 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : 90

9

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188909

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : PA N DA, SOCIEDA DE DE 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : 90

9

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188910

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : PA N DA, SOCIEDA DE DE 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : 90

9

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188911

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : PA N DA, SOCIEDA DE DE 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : 90

9

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/188912

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : PA N DA, SOCIEDA DE DE 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : 90

9

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188913

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : Blue Buffalo Enterprises, Inc.

  Endereço : 11 River Road, Wilton, Connecticut 

06897 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Alimentos para animais de estimação; 

guloseimas comestíveis para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188914

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : Blue Buffalo Enterprises, Inc.

  Endereço : 11 River Road, Wilton, Connecticut 

06897 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Alimentos para animais de estimação; 

guloseimas comestíveis para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188915

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50-66

12 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188916

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50-66

12 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188919

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 111

9

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188920

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos descarregáveis; 

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

néticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos, 

cassetes e outros suportes de registo gravados com 

programas de jogos descarregáveis; programas de jo-

gos descarregáveis para máquinas de jogos de vídeo 

para uso comercial ou uso doméstico, ou para consolas 

de jogos portáteis incluindo jogos portáteis; suportes 

gravados com programas de jogos para máquinas de 

jogos de vídeo para uso comercial ou uso doméstico, 

ou para consolas de jogos portáteis incluindo jogos 

portáteis; programas de jogos para máquinas de jogos 

de vídeo de arcada; máquinas e aparelhos fotográficos; 

máquinas e aparelhos cinematográficos; máquinas e 

aparelhos ópticos; correias, estojos e capas para smart-

phones, telemóveis ou assistentes pessoais digitais; 

headsets audiovisuais para jogos de vídeo; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; programas de jogos 

descarregáveis para computador, telemóveis, smart-

phones ou assistentes pessoais digitais; suportes grava-

dos com programas de jogos para computadores, tele-

móveis, smartphones ou assistentes pessoais digitais; 

assistentes pessoais digitais sob a forma de relógios 

de pulso; smartphones; assistentes pessoais digitais e 

respetivas peças; programas de computador para orga-

nizar, preparar e realizar concursos e competições de 

desportos electrónicos; programas de computador para 

actividades de edição e edição eletrónica; programas 

de computador para a concepção e desenvolvimento 

de programas de jogos; programas de computador para 

o fornecimento, aluguer ou consulta de publicações 

electrónicas; programas de computador; hardware e 

respectivas peças; outras máquinas electrónicas e res-

pectivas peças; sacos, capas e estojos concebidos para 

computadores e respectivos periféricos; tapetes de 

rato; cartões SIM; suportes de registo virgens; grandes 

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

cos para o aumento de vendas incluindo marketing e 

promoção; suportes gravados com grandes dados (big 

data), registos de dados ou dados electrónicos para o 

aumento de vendas incluindo marketing e promoção; 

circuitos eletrónicos e CD-ROM gravados com progra-

mas para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; 

metrónomos; circuitos eletrónicos e CD-ROM grava-

dos com programas de execução automática de instru-

mentos musicais electrónicos; instrumentos eléctricos 

e electrónicos para efeitos musicais; discos acústicos; 

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

néticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos, 

cassetes e outros suportes de registo gravados com 

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

regáveis; ficheiros de imagem e vídeo descarregáveis; 

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

outros suportes de registo gravados com imagens ani-

madas, imagens fixas e filmes; filmes cinematográficos 

impressos; películas para diapositivos impressionados; 

molduras para filmes de diapositivos; publicações 

electrónicas descarregáveis sob a forma de revistas, 

jornais, periódicos, livros de revista, livros com pistas 

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

da, livros, cartões postais com imagens, partituras 

musicais impressas, cancioneiros [livros de canções], 

catálogos, horários impressos, cartas geográficas, di-

cionários, circulares ou panfletos [brochuras]; publica-

ções electrónicas descarregáveis com efeitos incluindo 

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

descarregáveis por correio electrónico que prestam 

informações relativas a novos produtos, filmes, diver-

timento, restaurantes, salas de casamentos e outras 

informações; publicações electrónicas descarregáveis; 

publicações electrónicas on-line; música, som, imagens 

animadas e fixas descarregáveis; dados de publicações 

recitados ou textuais descarregáveis; suportes gravados 

com programas para máquinas e aparelhos de jogos; 

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

tes de dados pré-gravados; óculos 3D; óculos [óculos 
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e óculos de protecção]; estojos para óculos; máquinas 

automáticas para a criação de selos fotográficos accio-

nadas por moedas; tubos de néon para sinalização.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188921

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Pastas e outras matérias adesivas para 

papelaria ou para uso doméstico; máquinas para im-

primir endereços; fitas de tinta; máquinas automáticas 

de afixar os selos; agrafadores eléctricos de escritório; 

máquinas de escritório para fechar os envelopes; má-

quinas de obliteração de selos; instrumentos para de-

senho; máquinas de escrever; impressoras de cheques; 

mimeógrafos; duplicadores de relevos; cortadores de 

papel [artigo de escritório]; máquinas para franquiar; 

duplicadores rotativos; artigos para escritório (com 

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

-eléctricos; embalagens em papel para embalagem; 

sacos [bolsinhas] para embalagens [em matérias plás-

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

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

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

séries de livros; jornais de banda desenhada; livros; 

cartões postais com imagens; partituras musicais im-

pressas; cancioneiros [livros de canções]; catálogos; 

calendários; horários impressos; cartas geográficas; 

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

lecção; publicações impressas; produtos de impressão, 

pinturas e obras de caligrafia; fotografias; suportes 

para fotografias; retratos; bases para secretárias; pas-

tas em matérias plásticas; cartazes; protecções para 

guardar cartões colecionáveis (artigos de papelaria); 

peças e acessórios para cartões colecionáveis (artigos 

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

papel maché; pinças metálicas para notas; anéis para 

charutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188922

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Cartas para jogos de cartas de colec-

ção; cartas para outros jogos; máquinas e aparelhos de 

jogo para parques de diversão; brinquedos para ani-

mais de estimação; aparelhos de jogos de vídeo para 

uso doméstico; jogos portáteis com ecrãs de cristais lí-

quidos; comandos de jogos de vídeo para aparelhos de 

jogos de vídeo de uso doméstico; controladores para 

jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; outros 

brinquedos; figuras de brincar; acessórios para figu-

ras de brincar; vestuário de bonecas; outras bonecas; 

jogos de tabuleiro Go; jogos de xadrez Japonês [jogos 

Shogi]; cartas de jogar Japonesas [Utagaruta]; dados; 

jogos de dados Japoneses [Sugoroku]; copos para da-

dos; jogos de tabuleiro Go diamante; jogos de xadrez; 

damas [conjuntos de jogos de damas]; aparelhos de 

prestidigitação; jogos de dominós; cartas de jogar; car-

tas de jogar Japonesas [Hanafuda]; mahjong [jogos]; 

máquinas e aparelhos de jogos; equipamento para jo-

gos de bilhar; equipamento desportivo (sem ser para a 

prática de escalada, surf, esqui aquático e mergulho); 

arneses para alpinistas; equipamento de desporto para 

a práctica do surf, esqui aquático e mergulho; equi-

pamento desportivo; aparelhos para a pesca; artigos 

para coleccionadores de insectos; artigos para jogos; 

protecções para guardas cartas colecionáveis [jogos de 

cartas]; peças e acessórios para cartas colecionáveis 

[jogos de cartas]; tabuleiros para jogos de cartas cole-

cionáveis [jogos de cartas]; jogos de tabuleiro; porta-

-chaves de brincar; brinquedos sob a forma de porta-

-chaves; brinquedos sob a forma de correias; bonecos 

de brincar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188923

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

pan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de jogos através de redes 

informáticas; fornecimento de música, som, imagens 

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

formáticas; serviços de educação e de instrução nos 

domínios das artes, ofícios (artesanais), desporto e 

conhecimento geral; aprovação de exames de aptidão 

e emissão de certificações; preparação, direcção e 

organização de seminários; treino de animais; expo-

sições de plantas; fornecimento de jardins zoológicos, 

museus ou bibliotecas; exposições de animais; publi-

cações electrónicas sob a forma de revistas, jornais, 

periódicos, livros de revista, livros com pistas para 

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

vros, cartões postais com imagens, partituras musicais 

impressas, cancioneiros [livros de canções], catálogos, 

horários impressos, cartas geográficas, dicionários, 

circulares ou panfletos [brochuras]; publicações elec-

trónicas com efeitos incluindo de voz, música, som, 

vídeo ou de vibrações; fornecimento de revistas por 

correio electrónico relacionadas com novos produtos, 

filmes, divertimento, restaurantes, salas de casamentos 

e outras informações; prestação de publicações elec-

trónicas; aluguer de publicações electrónicas através 

de redes informáticas; bibliotecas de referência de lite-

ratura e registos documentais; serviços de aluguer de 

livros; fornecimento de dados de publicações recitados 

ou textuais; serviços de exposições de arte; jardins 

públicos; grutas abertas ao público; fornecimento de 

informações relativas a locais históricos ou de pontos 

turísticos de referência; preparação, edição e publi-

cação de revistas, livros de revista, livros e outras 

publicações incluindo publicações electrónicas; orga-

nização e planeamento de filmes, espectáculos, peças 

de teatro ou actuações musicais; exibição de filmes, 

produção de filmes cinematográficos ou distribuição 

de filmes cinematográficos; exibição de espetáculos 

ao vivo; encenação e apresentação de peças de teatro; 

apresentação de espectáculos de música; produção de 

programas de rádio e televisão; produção de vídeos 

nos domínios da educação, cultura, divertimento ou 

desporto (não sendo para filmes cinematográficos ou 

programas de televisão e não sendo para anúncios ou 

publicidade); direcção de programas de televisão; di-

recção e produção de programas de rádio ou televisão, 

filmes e peças de teatro através de equipamento áudio 

e vídeo; produção de gravações de som e vídeos de 

música; produção de som e música; fornecimento de 

informações relativas a rankings de popularidade de 

conteúdos de música, conteúdos de filmes, conteúdos 

de jogos e outros conteúdos de divertimento; selecção 

de música (serviços de entretenimento); fornecimento 

de letras de canções através de redes informáticas; for-

necimento de informações relacionadas com títulos de 

canções e artistas; operação de equipamentos de vídeo 

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

televisão, filmes e peças de teatro; organização, planeamento 

e direção de competições desportivas; organização, 

planeamento e direção de competições de desporto 

electrónico e competições de jogos; organização de 

eventos recreativos, excluindo filmes, espetáculos, 

peças de teatro, atuações musicais, desporto, corridas 

de cavalos, corridas de bicicletas, corridas de barcos e 

corridas de automóveis; organização, planeamento e 

direção de eventos ou competições relacionadas com 

romances, livros de banda desenhada, filmes ou outros 

trabalhos de vídeo, jogos, personagens e outros traba-

lhos; organização, planeamento e direção de eventos 

ou competições relacionadas com educação, cultura, 

divertimento ou desporto; organização, planeamento e 

direção de prémios relacionados com romances, livros 

de banda desenhada, filmes ou outros trabalhos de 

vídeo, jogos, personagens e outros trabalhos; organi-

zação, planeamento e direção de prémios relacionados 

com educação, cultura, divertimento ou desporto; or-

ganização, planeamento e direção de prémios; organi-

zação, planeamento e direção de programas televisivos 

de entrevistas, eventos de fotografia ou concursos de 

beleza; organização, planeamento e direção de even-

tos ou concursos relacionados com moda, culinária, 

alimentação, beleza, cabeleireiros, maquilhagem, di-

vertimento, celebridades ou viagens; planeamento e 

realização de corridas de cavalos; organização, planea-

mento e realização de corridas de bicicletas; organiza-

ção, planeamento e realização de corridas de barcos; 

organização, planeamento e realização de corridas de 

automóveis; disponibilização de estúdios de áudio ou 

vídeo; exploração de instalações desportivas; forneci-

mento de instalações de entretenimento para experi-

ências de realidade virtual; prestação de instalações 

de divertimento; fornecimento de instalações para 

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

mação didáctica; serviços de agência de bilhetes para 

divertimento; organização e reserva de bilhetes para 

divertimento; Informações sobre o estado de reserva 

[divertimento]; aluguer de máquinas e instrumentos 

cinematográficos; aluguer de filmes cinematográficos; 

aluguer de instrumentos musicais; aluguer de discos, 
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fitas magnéticas pré-gravadas de áudio ou gravações 

de áudio; aluguer de fitas magnéticas com registos de 

imagens ou gravações de vídeo; aluguer de negativos 

de filmes; aluguer de diapositivos; serviços de fotogra-

fia e filmagem; serviços de divertimento; reportagens 

fotográficas; reportagens de imagem e reportagens de 

vídeo; aluguer de cenários tais como cenários para 

espectáculos e acessórios de marcenaria, etc. e acessó-

rios de palco tais como mobiliário e ornamentos para 

uso pessoal etc., para a produção de programas de 

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

ção de fotografias analógicas; correcção, modificação, 

composição, reprodução e edição de imagens digitais, 

vídeos digitais, e processamento digital de imagens; 

correcção, modificação, composição, reprodução e 

edição de películas cinematográficas; serviços de In-

terpretação linguística e de tradução; organização de 

lotarias; exposições de materiais e propriedades cul-

turais; aluguer de discos ópticos e outros suportes de 

gravação contendo programas de jogos para máquinas 

de vídeo jogos domésticas; aluguer de outros brinque-

dos; aluguer de máquinas e aparelhos de jogo para 

parques de diversão; aluguer de slot machines [máqui-

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

lhos de jogos; serviços de informação, aconselhamento 

e consultadoria em relação a todos os serviços acima-

-mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188924

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 FU ION NAM

  Endereço : 10 5L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188925

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 FU ION NAM

  Endereço : 10 5L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188926

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 CHOI SAN LENG

  Endereço : 5/A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C87, M82, Y84, K86, 

C11, M98, Y99, K0, C50, M100, Y97, K30, C15, 

M100, Y90, K10, 

[210]  N.º : N/188928

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : COSTA CROCIERE S.P.A.

  Endereço : Piazza Piccapietra 48, I-16121 Geno-

va, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Catálogos; panfletos; jornais; livros; 

material de ensino (excepto aparelhos); álbuns; atlas; 

cartas geográficas; cartões postais; litografias; canetas; 

lápis; blocos de notas; calendários; bases para copos 

de cerveja; fotografias impressas; toalhas de papel; 

etiquetas de papel ou cartão; cartões para anúncios 

de acontecimentos [papelaria]; cartões de registo; pa-
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nos de mesa de papel; guardanapos de mesa de papel; 

plantas (representação gráfica de projectos impressa); 

toalhas de papel para o rosto; publicações periódicas 

impressas no domínio do turismo; revistas de viagem.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e amarelo (tal como 

exemplar de marca).

[210]  N.º : N/188931

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : COSTA CROCIERE S.P.A.

  Endereço : Piazza Piccapietra 48, I-16121 Geno-

va, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Bares, cafés, cafeterias, restaurantes 

self-service, serviços de fornecimento de comidas e 

bebidas, sendo todos os serviços supramencionados 

prestados a bordo de navios de cruzeiro; serviços de 

hotelaria; serviços de campos de férias [hospedagem]; 

reserva de hotéis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e amarelo (tal como 

exemplar de marca).

[210]  N.º : N/188932

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : Piaggio & C. S.p.A.

  Endereço : Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pon-

tedera, Pisa, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos de duas rodas; trotinetes com 

motor eléctrico; carroçarias para veículos de duas ro-

das; travões para veículos de duas rodas; tampões para 

depósitos de combustível de veículos de duas rodas; 

redes de bagageira para veículos de duas rodas; molas 

amortecedoras de choque para veículos de duas rodas; 

amortecedores de suspensão para veículos de duas 

rodas; pneus pneumáticos para veículos de duas rodas; 

coberturas para pneus pneumáticos para veículos de 

duas rodas; dispositivos anti-derrapantes para pneus 

de veículos de duas rodas; remendos de borracha ade-

siva para reparação de câmaras-de-ar para veículos de 

duas rodas; bombas de ar para veículos de duas rodas; 

equipamentos para reparação de câmaras de-ar para 

veículos de duas rodas; jantes para rodas de veículos 

de duas rodas; válvulas para pneus de veículos; dispo-

sitivos contra roubo para veículos de duas rodas; alar-

mes contra roubo para veículos de duas rodas; buzinas 

para veículos de duas rodas; assentos de segurança 

para crianças, para veículos de duas rodas; suportes 

para veículos de duas rodas; guarda-lamas para veícu-

los de duas rodas; indicadores e sinalizadores de direc-

ção para veículos de duas rodas; quadros para veículos 

de duas rodas; porta-bagagens para veículos de duas 

rodas; pedais para veículos de duas rodas; espelhos re-

trovisores para veículos de duas rodas; almofadas para 

selins e assentos para veículos de duas rodas; alforjes 

para veículos de duas rodas; selins e assentos para 

veículos de duas rodas; motores para veículos de duas 

rodas; motores eléctricos para veículos de duas rodas; 

maletas especialmente adaptadas a veículos de duas 

rodas, incluindo maletas para depósitos, mochilas com 

suporte ( sissy bar bags ), maletas porta-bagagens, 

maletas laterais e caixas e caixas de suporte ( top ca-

ses ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188933

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 48

H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/188934

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1

55102

 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota 55102, United 

States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188935

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1

55102

 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota 55102, United 

States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188936

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shanghai Lianbao Biotechnology Co., LTD

  Endereço : 1 1

 Building 1, Haikun Road 1, Fengxian District, Shan-

ghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188937

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1

55102

 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota 55102, United 

States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188938

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[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/188939

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[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 : 35

[511]  Serviços : 理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188941

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

  Endereço : 8

8

 Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life Park 

Road, ZGC Life Science Park, Changping District, 

Beijing 102206, P.R.China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188942

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

  Endereço : 8

8

 Bldg.8, Community No. 1, No.8 Courtyard, Life Park 

Road, ZGC Life Science Park, Changping District, 

Beijing 102206, P.R.China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188943

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : BANCO DE DESENVOLVI-

MENTO DE MACAU, S.A.

  Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 

N.º22, Rés-do-chão, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos para o regis-

to, transmissão, reprodução ou processamento do som, 

de imagens ou dados; suportes gravados ou descarre-

gáveis, software informático, suportes de armazena-

mento e de gravação analógico ou digital em branco; 

mecanismos para aparelhos que funcionam com moe-

das; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; com-

putadores e dispositivos periféricos de computador; 

relógios inteligentes, dispositivos de uso corporal.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado (C36/M47/Y81/ 

/K0) e Azul (C100/M94/Y43/K2), tal como está repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/188944

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : BANCO DE DESENVOLVI-

MENTO DE MACAU, S.A.

  Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 

N.º22, Rés-do-chão, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado (C36/M47/Y81/ 

/K0) e Azul (C100/M94/Y43/K2), tal como está repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/188947

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : BANCO DE DESENVOLVI-

MENTO DE MACAU, S.A.

  Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 

N.º22, Rés-do-chão, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem 

como serviços de pesquisas e de concepção a eles refe-

rentes; serviços de análise e de pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de computadores e de 

programas de comutadores; actualização de software 

informático, aluguer de software; hospedagem (host) 

de websites.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado (C36/M47/Y81/ 

/K0) e Azul (C100/M94/Y43/K2), tal como está repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/188948

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : BANCO DE DESENVOLVI-

MENTO DE MACAU, S.A.

  Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 

N.º22, Rés-do-chão, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restauração (alimentação, 

restaurantes, restaurantes fast-food, cafés); serviços de 
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acomodação (hotéis, pensões) e alojamento temporá-

rio.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado (C36/M47/Y81/ 

/K0) e Azul (C100/M94/Y43/K2), tal como está repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/188952

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 186 

 23  1 2

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188953

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188954

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188955

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188956

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188957

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188958

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188959

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188960

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188961

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.
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  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188962

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188963

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188964

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188965

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188966

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188967

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188968

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Jingege Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188969

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Jingege Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188970

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Jingege Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188971

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Jingege Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188972

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Jingege Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188973

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Jingege Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

19 厦B 302

 Rm 302, 3rd F, Blk B, Yuanzheng Chuangye Bldg, 

No.19, Langshan Rd, Xili St, Nanshan, Shenzhen City, 

Guangdong Province, CN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188978

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e respectivas peças estru-

turais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188979

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e respectivas peças estru-

turais.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188980

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e respectivas peças estru-

turais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188981

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para o trata-

mento de doenças oncológicas; produtos farmacêuticos 

para o tratamento de doenças autoimunes; produtos 

farmacêuticos para o tratamento de doenças hema-

tológicas; produtos farmacêuticos para o tratamento 

de doenças de enxerto contra hospedeiro; produtos 

farmacêuticos para o tratamento de doenças dermato-

lógicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 90/777,252

[210]  N.º : N/188983

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informações de saúde 

a médicos, pacientes e cuidadores, relacionadas com o 

diagnóstico e tratamento de distúrbios médicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 90/777,252

[210]  N.º : N/188990

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : ACCELERA S.r.l.

  Endereço : Viale Luigi Pasteur 10, 20014 Nerviano 

(MI), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos, tecnológicos, de 

análise e de investigação, nomeadamente, investigação 

e desenvolvimento no domínio da medicina, ensaios 

no domínio dos produtos farmacêuticos e dos medi-

camentos e terapias baseadas em genes; investigação 

biológica no domínio da medicina, ensaios no domínio 

dos produtos farmacêuticos e dos medicamentos e te-

rapias baseadas em genes; investigação química no do-

mínio da medicina, ensaios no domínio dos produtos 

farmacêuticos e dos medicamentos e terapias baseadas 

em genes; ensaios clínicos no domínio da medicina, 

ensaios no domínio dos produtos farmacêuticos e dos 

medicamentos e terapias baseadas em genes; controlo 

de qualidade no domínio da medicina, ensaios no do-

mínio dos produtos farmacêuticos e dos medicamentos 

e terapias baseadas em genes; serviços de laboratório 

cientifico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/28  Itália

N.º 302021000101219

[210]  N.º : N/188991

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : NMS GROUP S.P.A.

  Endereço : Viale Luigi Pasteur 10, 20014 Nerviano 

(MI), Itália
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  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos, tecnológicos, de 

análise e de investigação, nomeadamente, investigação 

e desenvolvimento no domínio da medicina, ensaios 

no domínio dos produtos farmacêuticos e dos medi-

camentos e terapias baseadas em genes; investigação 

biológica no domínio da medicina, ensaios no domínio 

dos produtos farmacêuticos e dos medicamentos e te-

rapias baseadas em genes; investigação química no do-

mínio da medicina, ensaios no domínio dos produtos 

farmacêuticos e dos medicamentos e terapias baseadas 

em genes; ensaios clínicos no domínio da medicina, 

ensaios no domínio dos produtos farmacêuticos e dos 

medicamentos e terapias baseadas em genes; controlo 

de qualidade no domínio da medicina, ensaios no do-

mínio dos produtos farmacêuticos e dos medicamentos 

e terapias baseadas em genes; serviços de laboratório 

cientifico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/28  Itália

N.º 302021000101171

[210]  N.º : N/188992

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Harry Winston, Inc.

  Endereço : 718 Fifth Avenue NY 10019 New York 

Estados Unidos da America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e pro-

dutos nestas matérias ou em plaqué incluídos nesta 

classe, nomeadamente figurinhas, troféus; bijutaria e 

joalharia, especificamente anéis, brincos para orelhas, 

botões de punho, pulseiras, berloques, broches [joa-

lharia], correntes, colares [joalharia], alfinetes de gra-

vata, molas de gravata, cofres para jóias, estojos para 

jóias; pedras preciosas, pedras semi-preciosas (pedras 

finas); relojoaria e aparelhos e instrumentos cronomé-

tricos, nomeadamente cronómetros, cronógrafos, reló-

gios de mesa e de parede, relógios de pulso, pulseiras, 

relógios de pêndulo, relógios despertadores e peças 

e acessórios para os produtos atrás referidos, nome-

adamente ponteiros, âncoras, pêndulos, tambores de 

relógio, caixas de relógios [componentes de relógios], 

braceletes para relógios, visores para relógios, meca-

nismo de relógios, correntes de relógios, movimentos 

para relojoaria, molas para relógios, vidros para reló-

gios, estojos ou cofres para relojoaria [apresentação], 

estojos para relojoaria.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/07/15  Su íç a

N.º 11171/2021

[210]  N.º : N/188993

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Nerviano Medical Sciences S.r.l.

  Endereço : Viale Luigi Pasteur 10, 20014 Nerviano 

(MI), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e vete-

rinárias para o tratamento do cancro, do enfarte do 

miocárdio e da malária; preparações sanitárias para 

fins medicinais; preparações biológicas para fins me-

dicinais; preparações químicas para fins medicinais; 

preparações químico-farmacêuticas; preparações de 

diagnóstico para fins medicinais; preparações farma-

cêuticas; produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/28  Itália

N.º 302021000100940

[210]  N.º : N/188994

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Nerviano Medical Sciences S.r.l.

  Endereço : Viale Luigi Pasteur 10, 20014 Nerviano 

(MI), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, nomeadamente, organização 

de conferências, cursos, seminários, workshops rela-

cionados com investigação e desenvolvimento, testes, 
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produção e comercialização no domínio da genética, 

médico e farmacêutico; organização de formações em 

investigação e desenvolvimento, testes, produção e 

comercialização no sector genético, médico e farma-

cêutico; organização de entretenimento sob a forma 

de exposições, espectáculos ao vivo, vídeos e filmes 

relacionados com a investigação e desenvolvimento, 

testes, produção e comercialização nos no domínio 

da genética, médico e farmacêutico; transferência de 

know-how (formação) relacionado com investigação e 

desenvolvimento, testes, produção e comercialização 

nos no domínio da genética, médico e farmacêutico; 

fornecimento online de publicações electrónicas, não 

descarregáveis, relacionadas com a investigação e o 

desenvolvimento, testes, produção e comercialização 

no domínio da genética, médico e farmacêutico; publi-

cação de textos, outros que textos publicitários, rela-

cionados com investigação e desenvolvimento, testes, 

produção e comercialização nos no domínio da gené-

tica, médico e farmacêutico; organização e realização 

de conferências, congressos e simpósios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/28  Itália

N.º 302021000100940

[210]  N.º : N/188995

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Nerviano Medical Sciences S.r.l.

  Endereço : Viale Luigi Pasteur 10, 20014 Nerviano 

(MI), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos, tecnológicos, de 

análise e de investigação, nomeadamente, investigação 

e desenvolvimento no domínio da medicina, ensaios 

no domínio dos produtos farmacêuticos e dos medi-

camentos e terapias baseadas em genes; investigação 

biológica no domínio da medicina, ensaios no domínio 

dos produtos farmacêuticos e dos medicamentos e te-

rapias baseadas em genes; investigação química no do-

mínio da medicina, ensaios no domínio dos produtos 

farmacêuticos e dos medicamentos e terapias baseadas 

em genes; ensaios clínicos no domínio da medicina, 

ensaios no domínio dos produtos farmacêuticos e dos 

medicamentos e terapias baseadas em genes; controlo 

de qualidade no domínio da medicina, ensaios no do-

mínio dos produtos farmacêuticos e dos medicamentos 

e terapias baseadas em genes; serviços de laboratório 

cientifico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/28  Itália

N.º 302021000100940

[210]  N.º : N/188996

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Nerpharma S.r.l.

  Endereço : Viale Luigi Pasteur 10, 20014 Nerviano 

(MI), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e vete-

rinárias para o tratamento do cancro, do enfarte do 

miocárdio e da malária; preparações sanitárias para 

fins medicinais; preparações biológicas para fins me-

dicinais; preparações químicas para fins medicinais; 

preparações químico-farmacêuticas; preparações de 

diagnóstico para fins medicinais; preparações farma-

cêuticas; produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/28  Itália

N.º 302021000101108

[210]  N.º : N/188997

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Nerpharma S.r.l.

  Endereço : Viale Luigi Pasteur 10, 20014 Nerviano 

(MI), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, nomeadamente, organização 

de conferências, cursos, seminários, workshops rela-

cionados com investigação e desenvolvimento, testes, 

produção e comercialização no domínio da genética, 

médico e farmacêutico; organização de formações em 
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investigação e desenvolvimento, testes, produção e 

comercialização no sector genético, médico e farma-

cêutico; organização de entretenimento sob a forma 

de exposições, espectáculos ao vivo, vídeos e filmes 

relacionados com a investigação e desenvolvimento, 

testes, produção e comercialização nos no domínio 

da genética, médico e farmacêutico; transferência de 

know-how (formação) relacionado com investigação e 

desenvolvimento, testes, produção e comercialização 

nos no domínio da genética, médico e farmacêutico; 

fornecimento online de publicações electrónicas, não 

descarregáveis, relacionadas com a investigação e o 

desenvolvimento, testes, produção e comercialização 

no domínio da genética, médico e farmacêutico; publi-

cação de textos, outros que textos publicitários, rela-

cionados com investigação e desenvolvimento, testes, 

produção e comercialização nos no domínio da gené-

tica, médico e farmacêutico; organização e realização 

de conferências, congressos e simpósios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/28  Itália

N.º 302021000101108

[210]  N.º : N/188998

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Nerpharma S.r.l.

  Endereço : Viale Luigi Pasteur 10, 20014 Nerviano 

(MI), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos, tecnológicos, de 

análise e de investigação, nomeadamente, investigação 

e desenvolvimento no domínio da medicina, ensaios 

no domínio dos produtos farmacêuticos e dos medi-

camentos e terapias baseadas em genes; investigação 

biológica no domínio da medicina, ensaios no domínio 

dos produtos farmacêuticos e dos medicamentos e te-

rapias baseadas em genes; investigação química no do-

mínio da medicina, ensaios no domínio dos produtos 

farmacêuticos e dos medicamentos e terapias baseadas 

em genes; ensaios clínicos no domínio da medicina, 

ensaios no domínio dos produtos farmacêuticos e dos 

medicamentos e terapias baseadas em genes; controlo 

de qualidade no domínio da medicina, ensaios no do-

mínio dos produtos farmacêuticos e dos medicamentos 

e terapias baseadas em genes; serviços de laboratório 

cientifico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/28  Itália

N.º 302021000101108

[210]  N.º : N/188999

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Subway IP LLC

  Endereço : 8400 NW 36th St. Ste 530, Doral, FL 

33166, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sanduíches e sanduíche de envoltorio 

incluídas na classe 30.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189000

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Subway IP LLC

  Endereço : 8400 NW 36th St. Ste 530, Doral, FL 

33166, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sanduíches e sanduíche de envoltorio 

incluídas na classe 30.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189004

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Priority Freight Holdings Ltd

  Endereço : 

6-7 CT16 2HQ

 6-7 Menzies Road, Port Zone, Whitfield, Dover, Kent 

CT 16 2HQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189018

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : SG Gaming, Inc.

  Endereço : 6601 Bermuda Road, Las Vegas, 

Nevada 89119 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e firmware informático para 

jogos de azar em qualquer plataforma informatizada, 

incluindo consolas de jogos dedicadas, slot machi-

nes  de vídeo, slot machines  de bobina e termi-

nais de lotaria de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189019

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : SOCIETE ANONYME DES 

GALERIES LAFAYETTE

  Endereço : 40, Boulevard Haussmann, 75009 

Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; publicidade on-line numa 

rede informática; publicidade por correio (incluindo 

correio electrónico); publicidade radiofónica; publici-

dade pela televisão; publicidade por afixação; organi-

zação de exposições, feiras, salões e eventos com fins 

comerciais ou publicitários; publicação de textos pu-

blicitários; difusão de anúncios publicitários e de ma-

terial publicitário (folhetos, prospectos, impressos, 

amostras); preparação de colunas publicitárias; distri-

buição de amostras; aluguer de tempo para publicida-

de nos meios de comunicação; compilação de anúncios 

para utilização como páginas web na internet; compo-

sição de anúncios publicitários para utilização como 

páginas na web; disponibilização de espaços publicitá-

rios em sítios web para a promoção de produtos e ser-

viços; organização de operações promocionais e publi-

citárias e organização de operações de fidelização, tais 

como organização de operações promocionais destina-

das à fidelização da clientela, relacionadas ou não com 

a utilização de um cartão de crédito; serviços de rela-

ções públicas; gestão de negócios comerciais; consulto-

ria, informações ou pesquisa em matéria de negócios 

comerciais; trabalhos de escritório; assistência na dire-

ção de negócios comerciais; assessoria para a organi-

zação e a gestão de negócios; administração comercial; 

gestão de licenças de produtos e serviços de terceiros 

(gestão dos negócios comerciais); consultorias em ges-

tão de negócios; gestão de ficheiros informáticos; ges-

tão de programas de fidelização, incluindo organização 

de operações promocionais destinadas à fidelização de 

clientes, associadas ou não à utilização de um cartão 

de crédito; reprodução de documentos; sondagem de 

opinião; contabilidade; consultadoria de gestão de pes-

soal; recrutamento de pessoal; compilação de estatísti-

cas; auditoria; escrituração comercial, elaboração de 

extratos de contas; contactos com a clientela; serviços 

de modelos para fins publicitários ou de promoção de 

vendas; serviços de aluguer e venda de espaços publi-

citários; venda em linha de publicações, livros, revis-

tas, produtos de impressão, periódicos, textos eletróni-

cos e textos não eletrónicos; organização de assinatu-

ras de jornais para terceiros; aluguer de material, de 

espaços e de suportes publicitários (incluindo online 

numa rede informática mundial, tal como a internet); 

decoração de montras; demonstração de produtos; ser-

viços de leilões; aquisição por conta de terceiros (ser-

viços de compra de produtos e serviços para outras 

empresas); serviços de revista de imprensa em linha; 

promocional; informações publicitárias e comerciais 

em linha ou prestadas através de serviços internet; ser-

viços de estudo e de análise de mercados através da in-

ternet; promoção de vendas [para terceiros]; serviços 

de aconselhamento e informação comercial aos consu-

midores [loja do consumidor]; apresentação de produ-

tos e serviços através de todos os meios de comunica-

ção para a venda a retalho; venda a retalho, venda por 

grosso, venda directa, venda por correspondência, in-

cluindo via internet ou qualquer outro meio electróni-

co de encomenda à distância, e reunião, para outros, 

incluindo através da internet, de uma variedade de 

bens nos seguintes campos: cuidados, beleza e higiene 

para seres humanos e animais, nomeadamente sabone-
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tes, dentifrícios, desodorizantes, cremes, loções e 

champôs, perfumaria, nomeadamente perfumes, ex-

tractos de perfumes, eau de toilette e cosméticos, no-

meadamente maquilhagem e preparações de beleza 

para a pele e cabelo, vestuário, nomeadamente vestuá-

rio, l ingerie para uso diurno e nocturno, calçado, 

collants, meias, sapatos, botas e chinelos, e acessórios 

de moda, nomeadamente chapéus, jóias, cintos, reló-

gios, acessórios de cabelo ( molas, ganchos, jóias, ar-

cos, bobinas, grampos, pentes de cabelo, pentes, fitas 

de cabelo, fitas de cabeça), têxteis, especificamente ta-

peçarias murais em matérias têxteis, sacos-cama (len-

çóis), tecidos de tecido para remoção de maquilhagem, 

redes mosquiteiras, roupa de casa, etiquetas de tecido, 

estores de tecido, lenços (de tecido), artigos de retro-

saria, excepto fios e linhas, artigos de couro, nomeada-

mente bagagem, conjuntos de viagem, malas de via-

gem, etiquetas de bagagem, malas, carteiras de bolso, 

carteiras de cartão, carteiras, malas, pastas, porta-do-

cumentos, malas e artigos de viagem, nomeadamente 

malas e sacos de viagem, sacos, sacos de toilete, arcas, 

malas, sacos e capas de vestuário, jóias, instrumentos 

de horticultura, artigos ópticos, decoração interior e 

exterior, nomeadamente roupa de casa, cortinas de 

rede, cortinas de tecido ou plástico, persianas de teci-

do, tapeçarias murais em matérias têxteis, não-tecidos 

(têxteis), capas de protecção para móveis, almofadas 

(excepto almofadas para fins médicos e de aquecimen-

to), coberturas de almofadas, coberturas de mobiliário 

de tecidos, coberturas de cama, coberturas de mesa, 

varões e anéis de cortinados, ganchos de cortinados, 

rolos, amarrações, calhas para cortinados, barras de 

cortinas de metal, extremidades e suportes para corti-

nas não de metal, puxadores de portas não de metal e 

puxadores para móveis não de metal, rendas e borda-

dos, fitas, cordões para cortinas, suportes de cortinas 

não de tecido, revestimentos de chão e de parede, ta-

petes e carpetes, molduras para quadros, quadros, au-

tocolantes, espelhos, obras de arte de metal precioso, 

madeira, gesso ou plástico, telemóveis (objectos deco-

rativos), caixas, caixas de madeira ou plástico, velas, 

candelabros, olaria, vasos, jarros, capas para vasos, es-

tátuas e estatuetas de metal precioso, porcelana, terra-

cota ou vidro, fontes, flores secas para decoração, can-

deeiros, abajures, suportes para abajures, tintas e la-

cas, corantes, vernizes, revestimentos de superfície, 

terraços, olaria, jarros, vasos (para plantas), cobertu-

ras para vasos (não de papel), caixas de janela, tigelas 

decorativas, cochos, estátuas e estatuetas de pedra, 

betão ou terracota, fontes e piscinas, suportes para 

plantas, treliças, arcos, telas (mobiliário), suportes de 

vasos, pufes, suportes de casacos sobre pés, suportes 

de guarda-chuvas, prateleiras de revistas, mobiliário 

de jardim, estantes de flores (móveis), guarda-sóis, 

pérgolas, arcas para armazenamento, móveis decorati-

vos, mobiliário, nomeadamente móveis, espelhos, mol-

duras e assentos, fragrâncias de ar, refrescantes e puri-

ficadores, louça de mesa, nomeadamente pratos, copos 

e talheres, roupa de casa, aparelhos eléctricos domés-

ticos, nomeadamente frigoríficos, congeladores, armá-

rios de vinho, máquinas de lavar louça, fogões, placas 

para fogões, exaustores para cozinhas, utensílios eléc-

tricos de cozinha, fornos, churrasqueiras, fornos de 

microondas, aparelhos de pesagem, cafeteiras, moedo-

res de café, percoladores de café eléctricos, chaleiras, 

processadores alimentares multifuncionais, batedores, 

misturadores, picadores, aquecedores eléctricos para 

alimentar garrafas, centrifugadoras, prensas de fruta, 

máquinas de cerveja de tiragem, abre-latas, facas eléc-

tricas, misturadores eléctricos, whisks eléctricos para 

uso doméstico, minérios de carne, panelas de pressão, 

vaporizadores de alimentos, pratos quentes e anéis de 

cozedura, fogões lentos, woks, fritadeiras eléctricas, 

iogurtes, recipientes para fazer gelados e bebidas gela-

das, máquinas de chocolate quente, máquinas de pipo-

cas, churrasqueiras eléctricas, caixas frias eléctricas, 

máquinas para fazer bebidas, aparelhos para fatiar ali-

mentos, aparelhos para fazer e fatiar pão, torradeiras, 

máquinas de waffle, sanduicheiras torradas, panque-

cas, conjuntos de fondue, conjuntos de raclette, pizzas, 

pedras para cozinhar, máquinas para fazer massa, gre-

lhadores, misturadores domésticos, máquinas de cos-

tura, máquinas de lavar roupa, secadores de roupa, 

unidades de vapor, ferros de engomar, escovas de den-

tes eléctricas, secadores de cabelo, ferros de frisar e de 

alisar, escovas aquecidas, depiladoras, aparelhos de 

manicure e pedicure, máquinas de barbear eléctricas, 

cortadores de barba e de cabelo, electroestimuladores, 

almofadas de massagem, aspiradores, limpadores a va-

por, polidores de cera de parquet, máquinas e apare-

lhos eléctricos para a lavagem de tapetes, radiadores 

eléctricos e cheios de óleo, ventiladores eléctricos para 

uso pessoal, aparelhos de ar condicionado, ventilado-

res de aquecimento, painéis de radiadores, unidades 

de purificação do ar, artigos de jardinagem, nomeada-

mente ferramentas manuais para jardinagem, regado-

res e jardineiras, artigos de bricolage, nomeadamente 

pregos, caixas de ferramentas, chaves-inglesas, marte-
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los, chaves de fendas, parafusos e fechaduras, artigos 

de puericultura, nomeadamente biberões, carrinhos de 

bebé, carrinhos de bebé, balanças, banheiras, artigos e 

aparelhos de ginástica, jogos e brinquedos, artigos de 

imprensa, nomeadamente material impresso e livros, 

música, nomeadamente instrumentos musicais, pape-

laria, telecomunicações, telefonia (incluindo telefonia 

móvel), bens audiovisuais e multimédia, nomeadamen-

te televisões (ecrãs de cristais líquidos (LCDs), plas-

ma, tubo de raios catódicos), leitores/gravadores, alti-

falantes, netbooks, máquinas fotográficas digitais, 

molduras fotográficas digitais, câmaras de vídeo digi-

tais, discos compactos e CD-ROMs, discos de vídeo 

digital (discos versáteis digitais (DVDs)), discos versá-

teis digitais de alta densidade (HD-DVDs), discos de 

armazenamento óptico, leitores e leitores portáteis 

(estéreos pessoais), auto-rádios, conversores, codifica-

dores, gravadores, gravadores, teclados, jogos digitais, 

consolas de jogos, telemóveis, telefones sem fios, ecrãs, 

rádios-relógio, sistemas de alta-fidelidade, gira-discos, 

amplificadores, leitores e leitores, sintonizadores, alti-

falantes, sistemas de cinema em casa, amplificadores 

para sistemas de cinema em casa, ecrãs de plasma, 

projectores de vídeo, software informático, filmes, sis-

temas de posicionamento global (GPS), bens informá-

ticos, nomeadamente computadores e periféricos in-

formáticos, unidades centrais de processamento, mo-

nitores, impressoras laser, impressoras multifunções, 

impressoras de jacto de tinta, discos rígidos, chaves 

USB, cartões de memória, disquetes, produtos agro-

-alimentares e bebidas (alcoólicas e não alcoólicas), 

veículos, floricultura, tabaco e artigos e lembranças de 

fumadores, nomeadamente artigos de madeira, metal, 

cerâmica, vidro, papel, cartão, couro e imitações de 

couro, tecido ou têxtil, peles, fibras sintéticas, ardósia, 

cana, cortiça, cana, vime, chifre, osso, celuloide e 

substitutos para todos estes materiais, ou de plástico, 

reproduzindo ou contendo uma reprodução de um mo-

numento ou evocando um distrito, cidade, cidade, re-

gião ou país (excluindo o seu transporte), permitindo 

aos clientes visualizar e adquirir esses bens ou serviços 

por todos os tipos de meios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189020

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : SOCIETE ANONYME DES 

GALERIES LAFAYETTE

  Endereço : 40, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, 

França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; publicidade on-line numa 

rede informática; publicidade por correio (incluindo 

correio electrónico); publicidade radiofónica; publici-

dade pela televisão; publicidade por afixação; organi-

zação de exposições, feiras, salões e eventos com fins 

comerciais ou publicitários; publicação de textos pu-

blicitários; difusão de anúncios publicitários e de ma-

terial publicitário (folhetos, prospectos, impressos, 

amostras); preparação de colunas publicitárias; distri-

buição de amostras; aluguer de tempo para publicida-

de nos meios de comunicação; compilação de anúncios 

para utilização como páginas web na internet; compo-

sição de anúncios publicitários para utilização como 

páginas na web; disponibilização de espaços publicitá-

rios em sítios web para a promoção de produtos e ser-

viços; organização de operações promocionais e publi-

citárias e organização de operações de fidelização, tais 

como organização de operações promocionais destina-

das à fidelização da clientela, relacionadas ou não com 

a utilização de um cartão de crédito; serviços de rela-

ções públicas; gestão de negócios comerciais; consulto-

ria, informações ou pesquisa em matéria de negócios 

comerciais; trabalhos de escritório; assistência na dire-

ção de negócios comerciais; assessoria para a organi-

zação e a gestão de negócios; administração comercial; 

gestão de licenças de produtos e serviços de terceiros 

(gestão dos negócios comerciais); consultorias em ges-

tão de negócios; gestão de ficheiros informáticos; ges-

tão de programas de fidelização, incluindo organização 

de operações promocionais destinadas à fidelização de 

clientes, associadas ou não à utilização de um cartão 

de crédito; reprodução de documentos; sondagem de 

opinião; contabilidade; consultadoria de gestão de pes-

soal; recrutamento de pessoal; compilação de estatísti-

cas; auditoria; escrituração comercial, elaboração de 

extratos de contas; contactos com a clientela; serviços 

de modelos para fins publicitários ou de promoção de 

vendas; serviços de aluguer e venda de espaços publi-

citários; venda em linha de publicações, livros, revis-

tas, produtos de impressão, periódicos, textos eletróni-

cos e textos não eletrónicos; organização de assinatu-

ras de jornais para terceiros; aluguer de material, de 
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espaços e de suportes publicitários (incluindo online 

numa rede informática mundial, tal como a internet); 

decoração de montras; demonstração de produtos; ser-

viços de leilões; aquisição por conta de terceiros (ser-

viços de compra de produtos e serviços para outras 

empresas); serviços de revista de imprensa em linha; 

promocional; informações publicitárias e comerciais 

em linha ou prestadas através de serviços internet; ser-

viços de estudo e de análise de mercados através da in-

ternet; promoção de vendas [para terceiros]; serviços 

de aconselhamento e informação comercial aos consu-

midores [loja do consumidor]; apresentação de produ-

tos e serviços através de todos os meios de comunica-

ção para a venda a retalho; venda a retalho, venda por 

grosso, venda directa, venda por correspondência, in-

cluindo via internet ou qualquer outro meio electróni-

co de encomenda à distância, e reunião, para outros, 

incluindo através da internet, de uma variedade de 

bens nos seguintes campos: cuidados, beleza e higiene 

para seres humanos e animais, nomeadamente sabone-

tes, dentifrícios, desodorizantes, cremes, loções e 

champôs, perfumaria, nomeadamente perfumes, ex-

tractos de perfumes, eau de toilette e cosméticos, no-

meadamente maquilhagem e preparações de beleza 

para a pele e cabelo, vestuário, nomeadamente vestuá-

rio, l ingerie para uso diurno e nocturno, calçado, 

collants, meias, sapatos, botas e chinelos, e acessórios 

de moda, nomeadamente chapéus, jóias, cintos, reló-

gios, acessórios de cabelo ( molas, ganchos, jóias, ar-

cos, bobinas, grampos, pentes de cabelo, pentes, fitas 

de cabelo, fitas de cabeça), têxteis, especificamente ta-

peçarias murais em matérias têxteis, sacos-cama (len-

çóis), tecidos de tecido para remoção de maquilhagem, 

redes mosquiteiras, roupa de casa, etiquetas de tecido, 

estores de tecido, lenços (de tecido), artigos de retro-

saria, excepto fios e linhas, artigos de couro, nomeada-

mente bagagem, conjuntos de viagem, malas de via-

gem, etiquetas de bagagem, malas, carteiras de bolso, 

carteiras de cartão, carteiras, malas, pastas, porta-do-

cumentos, malas e artigos de viagem, nomeadamente 

malas e sacos de viagem, sacos, sacos de toilete, arcas, 

malas, sacos e capas de vestuário, jóias, instrumentos 

de horticultura, artigos ópticos, decoração interior e 

exterior, nomeadamente roupa de casa, cortinas de 

rede, cortinas de tecido ou plástico, persianas de teci-

do, tapeçarias murais em matérias têxteis, não-tecidos 

(têxteis), Capas de protecção para móveis, almofadas 

(excepto almofadas para fins médicos e de aquecimen-

to), coberturas de almofadas, coberturas de mobiliário 

de tecidos, coberturas de cama, coberturas de mesa, 

varões e anéis de cortinados, ganchos de cortinados, 

rolos, amarrações, calhas para cortinados, barras de 

cortinas de metal, extremidades e suportes para corti-

nas não de metal, puxadores de portas não de metal e 

puxadores para móveis não de metal, rendas e borda-

dos, fitas, cordões para cortinas, suportes de cortinas 

não de tecido, revestimentos de chão e de parede, ta-

petes e carpetes, molduras para quadros, quadros, au-

tocolantes, espelhos, obras de arte de metal precioso, 

madeira, gesso ou plástico, telemóveis (objectos deco-

rativos), caixas, caixas de madeira ou plástico, velas, 

candelabros, olaria, vasos, jarros, capas para vasos, es-

tátuas e estatuetas de metal precioso, porcelana, terra-

cota ou vidro, fontes, flores secas para decoração, can-

deeiros, abajures, suportes para abajures, tintas e la-

cas, corantes, vernizes, revestimentos de superfície, 

terraços, olaria, jarros, vasos (para plantas), cobertu-

ras para vasos (não de papel), caixas de janela, tigelas 

decorativas, cochos, estátuas e estatuetas de pedra, 

betão ou terracota, fontes e piscinas, suportes para 

plantas, treliças, arcos, telas (mobiliário), suportes de 

vasos, pufes, suportes de casacos sobre pés, suportes 

de guarda-chuvas, prateleiras de revistas, mobiliário 

de jardim, estantes de flores (móveis), guarda-sóis, 

pérgolas, arcas para armazenamento, móveis decorati-

vos, mobiliário, nomeadamente móveis, espelhos, mol-

duras e assentos, fragrâncias de ar, refrescantes e puri-

ficadores, louça de mesa, nomeadamente pratos, copos 

e talheres, roupa de casa, aparelhos eléctricos domés-

ticos, nomeadamente frigoríficos, congeladores, armá-

rios de vinho, máquinas de lavar louça, fogões, placas 

para fogões, exaustores para cozinhas, utensílios eléc-

tricos de cozinha, fornos, churrasqueiras, fornos de 

microondas, aparelhos de pesagem, cafeteiras, moedo-

res de café, percoladores de café eléctricos, chaleiras, 

processadores alimentares multifuncionais, batedores, 

misturadores, picadores, aquecedores eléctricos para 

alimentar garrafas, centrifugadoras, prensas de fruta, 

máquinas de cerveja de tiragem, abre-latas, facas eléc-

tricas, misturadores eléctricos, whisks eléctricos para 

uso doméstico, minérios de carne, panelas de pressão, 

vaporizadores de alimentos, pratos quentes e anéis de 

cozedura, fogões lentos, woks, fritadeiras eléctricas, 

iogurtes, recipientes para fazer gelados e bebidas gela-

das, máquinas de chocolate quente, máquinas de pipo-

cas, churrasqueiras eléctricas, caixas frias eléctricas, 

máquinas para fazer bebidas, aparelhos para fatiar ali-

mentos, aparelhos para fazer e fatiar pão, torradeiras, 
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máquinas de waffle, sanduicheiras torradas, panque-

cas, conjuntos de fondue, conjuntos de raclette, pizzas, 

pedras para cozinhar, máquinas para fazer massa, gre-

lhadores, misturadores domésticos, máquinas de cos-

tura, máquinas de lavar roupa, secadores de roupa, 

unidades de vapor, ferros de engomar, escovas de den-

tes eléctricas, secadores de cabelo, ferros de frisar e de 

alisar, escovas aquecidas, depiladoras, aparelhos de 

manicure e pedicure, máquinas de barbear eléctricas, 

cortadores de barba e de cabelo, electroestimuladores, 

almofadas de massagem, aspiradores, limpadores a va-

por, polidores de cera de parquet, máquinas e apare-

lhos eléctricos para a lavagem de tapetes, radiadores 

eléctricos e cheios de óleo, ventiladores eléctricos para 

uso pessoal, aparelhos de ar condicionado, ventilado-

res de aquecimento, painéis de radiadores, unidades 

de purificação do ar, artigos de jardinagem, nomeada-

mente ferramentas manuais para jardinagem, regado-

res e jardineiras, artigos de bricolage, nomeadamente 

pregos, caixas de ferramentas, chaves-inglesas, marte-

los, chaves de fendas, parafusos e fechaduras, artigos 

de puericultura, nomeadamente biberões, carrinhos de 

bebé, carrinhos de bebé, balanças, banheiras, artigos e 

aparelhos de ginástica, jogos e brinquedos, artigos de 

imprensa, nomeadamente material impresso e livros, 

música, nomeadamente instrumentos musicais, pape-

laria, telecomunicações, telefonia (incluindo telefonia 

móvel), bens audiovisuais e multimédia, nomeadamen-

te televisões (ecrãs de cristais líquidos (LCDs), plas-

ma, tubo de raios catódicos), leitores/gravadores, alti-

falantes, netbooks, máquinas fotográficas digitais, 

molduras fotográficas digitais, câmaras de vídeo digi-

tais, discos compactos e CD-ROMs, discos de vídeo 

digital (discos versáteis digitais (DVDs)), discos versá-

teis digitais de alta densidade (HD-DVDs), discos de 

armazenamento óptico, leitores e leitores portáteis 

(estéreos pessoais), auto-rádios, conversores, codifica-

dores, gravadores, gravadores, teclados, jogos digitais, 

consolas de jogos, telemóveis, telefones sem fios, ecrãs, 

rádios-relógio, sistemas de alta-fidelidade, gira-discos, 

amplificadores, leitores e leitores, sintonizadores, alti-

falantes, sistemas de cinema em casa, amplificadores 

para sistemas de cinema em casa, ecrãs de plasma, 

projectores de vídeo, software informático, filmes, sis-

temas de posicionamento global (GPS), bens informá-

ticos, nomeadamente computadores e periféricos in-

formáticos, unidades centrais de processamento, mo-

nitores, impressoras laser, impressoras multifunções, 

impressoras de jacto de tinta, discos rígidos, chaves 

USB, cartões de memória, disquetes, produtos agro-

-alimentares e bebidas (alcoólicas e não alcoólicas), 

veículos, floricultura, tabaco e artigos e lembranças de 

fumadores, nomeadamente artigos de madeira, metal, 

cerâmica, vidro, papel, cartão, couro e imitações de 

couro, tecido ou têxtil, peles, fibras sintéticas, ardósia, 

cana, cortiça, cana, vime, chifre, osso, celuloide e 

substitutos para todos estes materiais, ou de plástico, 

reproduzindo ou contendo uma reprodução de um mo-

numento ou evocando um distrito, cidade, cidade, re-

gião ou país (excluindo o seu transporte), permitindo 

aos clientes visualizar e adquirir esses bens ou serviços 

por todos os tipos de meios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189022

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Robocath

  Endereço : 19 Rue Marie Curie 76000 Rouen 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Robôs (máquinas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189023

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Robocath

  Endereço : 19 Rue Marie Curie 76000 Rouen 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, membros artificiais 

(próteses), olhos e dentes artificiais; robôs de cirurgia.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189024

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Robocath

  Endereço : 19 Rue Marie Curie 76000 Rouen 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de serviços médicos; ser-

viços de assistência médica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189025

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

15 2 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189026

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189027

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/06  China

N.º 57492590

[210]  N.º : N/189028

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/06  China

N.º 57471550

[210]  N.º : N/189029

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/06  China

N.º 57477444

[210]  N.º : N/189030

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

( )

C PU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189031

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189032

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189033

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189038

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -34418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189039

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -34418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

馆

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189040

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -34418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189041

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -34418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189042

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -34418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

馆

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189043

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -34418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189044

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -34418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189045

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -34418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

馆

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189046

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -34418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189047

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -34418
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189048

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -34418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189049

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -34418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189062

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 CHAN HOK CHIO

  Endereço : 氹 19

T

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189063

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Companhia de Chocolate de Ma-

cau, Limitada

  Endereço : Avenida da Praia Grande, No. 599, 

Edifício Comercial Rodrigues, 12.º andar D, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; ar-

roz; tapioca e sagu; farinhas e preparados feitos à 

base de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados 

comestíveis; açúcar, mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); 

especiarias; gelo; pimenta da Jamaica (allspice); con-

feitariao à base de amêndoa; pasta de amêndoa; anis 

em grãos; preparados aromáticos para a alimentação; 

café artificial; fermento em pó; bicarbonato de sódio 

para a cozinha; farinha de cevada; farinha de feijão; 

própolis para consumo humano; vinagre de cerveja; 

agentes de ligação para gelados; pão; pãezinhos; pão 

ralado; brioches; cobertura (glacé) para bolos; pó para 

bolos (pastelaria); rebuçados (candy); alcaparras; bar-

ras de cereais; aperitivos alimentares à base de cereais; 

preparados à base de cereais; hambúrgueres de quejo 

(cheeseburgers) (sanduíches); gomas de mascar (pas-

tilhas elásticas); flocos (produtos à base de cereais); 

bebidas à base de chocolate; mousses de chocolate; 

cacau; bebidas à base de cacau; café; bebidas à base 

de café; condimentos; bolachas; sal de cozinha; flocos 

de milho; farinha de milho; cuscus (semolina); cremes 
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de leite e ovos (custards); mousses de sobremesa (con-

feitaria); massa de pasteleiro; molhos para saladas; 

aromas, sem serem óleos essenciais; iogurte congelado 

(gelados de confeitaria); ervas aromáticas, em conser-

va (temperos); gengibre (especiaria); pão de gengibre; 

glucose para fins culinários; aditivos de glúten para 

fins culinários; glúten para a alimentação; xarope de 

melaço; coberturas de açúcar para presuntos; barras 

de cereais com alto teor de proteínas; mel; gelados; 

gelo para refrescos; gelo natural ou artificial; chá 

gelado; infusões (não-medicinais); molho de tomate 

(ketchup); pastilhas (confeitaria); maçapão; maione-

se; molhos de carne; empadas de carne; cereais tipo 

muesli; edulcorantes naturais; refeições preparadas à 

base de macarrão; macarrão; nozes-moscadas; alimen-

tos à base de aveia; flocos de aveia; farinha de aveia; 

açúcar de palma; panquecas; massas al imentares; 

molhos para massas alimentares; folhados; artigos de 

pastelaria; confeitaria à base de amendoim; pimen-

ta; rebuçados de menta; pimentão (temperos); pesto 

(molhos); tortas; pizzas; pipoca; pralinés (bombons); 

pudins; quiches; raviolis; molho de tempero (relish) 

(condimento); bolos de arroz; geléia real; tostas; sagu; 

sanduíches; molhos (condimentos); temperos; sêmola; 

sorvetes (gelados); molho de soja; esparguete; rolos 

fritos de primavera (spring rolls); açúcar; sushi; tacos; 

tapioca; tartes; chá; bebidas à base de chá; matérias es-

pessantes para alimentos; molho de tomate; tortilhas; 

cúrcuma para alimentos; café não-torrado; vinagre; 

waffles; farinha de trigo; gérmen de trigo para consu-

mo humano; fermento; artigos de confeitaria; confei-

taria não-medicinal; confeitaria congelada; confeitaria 

de açúcar; chocolate; confeitarias à base de chocolate; 

confeitaria em forma congelada; barras de confeita-

ria; rebuçados (lozenges); pastilhas; doces; gelados de 

pau; chocolates; biscoitos; bolos; pastelaria; bolachas 

crocantes (wafers); aperitivos alimentares à base de 

arroz; aperitivos alimentares à base de trigo; aperitivos 

alimentares à base de macarrão; gelados e produtos à 

base de gelados, confeitarias e sobremesas congeladas 

e refrigeradas; chá gelado.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, castanho claro, 

castanho escuro, bege, bege claro, prateado, preto, 

amarelo-alaranjado, tal como representados na figura.

[210]  N.º : N/189065

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : EMOJI COMPANY GMBH

  Endereço : Necklenbroicher Strasse 52-54 40667 

Meerbusch Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

脚

脚

凉

[540]  Marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/165074 2021/11/10 2021/11/10

Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.

45

N/165169 2021/11/10 2021/11/10

Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.

45

N/165267 2021/11/10 2021/11/10 Shanghai Quan Toodou Network Science and Technology Co., Ltd. 35

N/165272 2021/11/10 2021/11/10 Shanghai Quan Toodou Network Science and Technology Co., Ltd. 35

N/165277 2021/11/10 2021/11/10 Shanghai Quan Toodou Network Science and Technology Co., Ltd. 35

N/168671 2021/11/10 2021/11/10 34

N/173774 2021/11/10 2021/11/10 Advanced Micro Devices, Inc. 09

N/174523 2021/11/10 2021/11/10 Ford Motor Company 10

N/174525 2021/11/10 2021/11/10 Ford Motor Company 10

N/174527 2021/11/10 2021/11/10 Ford Motor Company 10

N/174961 2021/11/10 2021/11/10 A.S. Watson TM Limited 09

N/174962 2021/11/10 2021/11/10 A.S. Watson TM Limited 35

N/177593 2021/11/10 2021/11/10 ABG Collective LLC 14

N/177594 2021/11/10 2021/11/10 ABG Collective LLC 14

N/178479 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/178561 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 20

N/178563 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/178564 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/178570 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 20

N/178572 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/178573 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/178965 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/178970 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/178975 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/179250 2021/11/10 2021/11/10 Vistra Group Holdings S.A. 36

N/179252 2021/11/10 2021/11/10 Vistra Group Holdings S.A. 36

N/179286 2021/11/10 2021/11/10 35

N/179544 2021/11/10 2021/11/10 Gemological Institute of America, Inc. 42

N/179545 2021/11/10 2021/11/10 Gemological Institute of America, Inc. 42

N/179907 2021/11/10 2021/11/10

MORGANS GROUP LLC

41

N/180006 2021/11/10 2021/11/10 30

N/180007 2021/11/10 2021/11/10 32

N/180008 2021/11/10 2021/11/10 35

N/180009 2021/11/10 2021/11/10 43

N/180010 2021/11/10 2021/11/10 29
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N/180011 2021/11/10 2021/11/10 30

N/180012 2021/11/10 2021/11/10 32

N/180013 2021/11/10 2021/11/10 35

N/180014 2021/11/10 2021/11/10 43

N/180015 2021/11/10 2021/11/10 30

N/180016 2021/11/10 2021/11/10 32

N/180017 2021/11/10 2021/11/10 29

N/180018 2021/11/10 2021/11/10 29

N/180019 2021/11/10 2021/11/10 35

N/180020 2021/11/10 2021/11/10 43

N/180283 2021/11/10 2021/11/10 Forbidden Foods (Australia) Pty Ltd 30

N/180313 2021/11/10 2021/11/10 Skims Body, Inc. 35

N/180321 2021/11/10 2021/11/10 Skims Body, Inc. 35

N/180334 2021/11/10 2021/11/10 REDBERRY INNOVATIONS, LLC 41

N/180344 2021/11/10 2021/11/10 Apple Inc. 42

N/180688 2021/11/10 2021/11/10 COTTON HIGH TECH, S.L. 03

N/180689 2021/11/10 2021/11/10 COTTON HIGH TECH, S.L. 05

N/180709 2021/11/10 2021/11/10

ALVES EUGÉNIA LAO

43

N/180737 2021/11/10 2021/11/10 R. Twining and Company Limited 30

N/180855 2021/11/10 2021/11/10 AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.p.A. 12

N/181005 2021/11/10 2021/11/10 Springer Nature Limited 16

N/181007 2021/11/10 2021/11/10 Springer Nature Limited 42

N/181207 2021/11/10 2021/11/10 PACRAFT Co., Ltd. 07

N/181223 2021/11/10 2021/11/10 Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd. 35

N/181290 2021/11/10 2021/11/10 Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited 05

N/181291 2021/11/10 2021/11/10 Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited 10

N/181292 2021/11/10 2021/11/10 Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited 29

N/181293 2021/11/10 2021/11/10 Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited 35

N/181294 2021/11/10 2021/11/10 Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited 41

N/181309 2021/11/10 2021/11/10 09

N/181310 2021/11/10 2021/11/10 42

N/181327 2021/11/10 2021/11/10

ALVES EUGÉNIA LAO

43

N/181328 2021/11/10 2021/11/10

ALVES EUGÉNIA LAO

43

N/181398 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 16

N/181400 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 30

N/181404 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 16

N/181406 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 30
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N/181410 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 16

N/181412 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 30

N/181416 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 16

N/181418 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 30

N/181422 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 16

N/181424 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 30

N/181428 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 16

N/181430 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 30

N/181434 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 16

N/181436 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 30

N/181440 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 16

N/181442 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 30

N/181447 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 16

N/181449 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 30

N/181453 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 16

N/181455 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 30

N/181459 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 16

N/181461 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 30

N/181465 2021/11/10 2021/11/10 Tam Jai International Co. Limited 16

N/181507 2021/11/10 2021/11/10 Beyond Meat, Inc. 29

N/181565 2021/11/10 2021/11/10 Nordic Entertainment Group Sweden AB 09

N/181566 2021/11/10 2021/11/10 Nordic Entertainment Group Sweden AB 35

N/181567 2021/11/10 2021/11/10 Nordic Entertainment Group Sweden AB 38

N/181568 2021/11/10 2021/11/10 Nordic Entertainment Group Sweden AB 41

N/181569 2021/11/10 2021/11/10 Nordic Entertainment Group Sweden AB 09

N/181570 2021/11/10 2021/11/10 Nordic Entertainment Group Sweden AB 35

N/181571 2021/11/10 2021/11/10 Nordic Entertainment Group Sweden AB 38

N/181572 2021/11/10 2021/11/10 Nordic Entertainment Group Sweden AB 41

N/181669 2021/11/10 2021/11/10 EirGen Pharma Ltd. 05

N/181670 2021/11/10 2021/11/10 EirGen Pharma Ltd. 05

N/181755 2021/11/10 2021/11/10

Bringko Co.,Ltd.

35

N/181882 2021/11/10 2021/11/10 Vitasoy International Holdings Limited 29

N/181883 2021/11/10 2021/11/10 Vitasoy International Holdings Limited 30

N/181884 2021/11/10 2021/11/10 Vitasoy International Holdings Limited 32

N/181885 2021/11/10 2021/11/10 Vitasoy International Holdings Limited 35

N/181898 2021/11/10 2021/11/10 NOVARTIS AG 05

N/181899 2021/11/10 2021/11/10 NOVARTIS AG 05

N/181900 2021/11/10 2021/11/10 NOVARTIS AG 05

N/182034 2021/11/10 2021/11/10 COMPANHIA DE ARMÁZEM SC (MACAU), LIMITADA 39
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N/182041 2021/11/10 2021/11/10 29

N/182042 2021/11/10 2021/11/10 30

N/182043 2021/11/10 2021/11/10 29

N/182044 2021/11/10 2021/11/10 30

N/182054 2021/11/10 2021/11/10

Broaden Leisure Outlets Company Limited

31

N/182055 2021/11/10 2021/11/10

Broaden Leisure Outlets Company Limited

35

N/182121 2021/11/10 2021/11/10 RIMOWA GmbH 18

N/182131 2021/11/10 2021/11/10 SANTA NATA LTD 43

N/182147 2021/11/10 2021/11/10

SEVEN SIPS BEVERAGE

43

N/182175 2021/11/10 2021/11/10 Apple Inc. 42

N/182176 2021/11/10 2021/11/10 Afterpay Australia Pty Ltd 09

N/182178 2021/11/10 2021/11/10 Afterpay Australia Pty Ltd 42

N/182179 2021/11/10 2021/11/10 Afterpay Australia Pty Ltd 09

N/182181 2021/11/10 2021/11/10 Afterpay Australia Pty Ltd 42

N/182192 2021/11/10 2021/11/10

Valve Corporation

35

N/182194 2021/11/10 2021/11/10 The Estate of Marilyn Monroe LLC 33

N/182211 2021/11/10 2021/11/10 MAJE 25

N/182220 2021/11/10 2021/11/10 JG INTERNATIONAL CONSULTING LIMITED 42

N/182270 2021/11/10 2021/11/10 Tom Tailor GmbH 03

N/182271 2021/11/10 2021/11/10 Tom Tailor GmbH 18

N/182343 2021/11/10 2021/11/10 Apple Inc. 42

N/182368 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

07

N/182369 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

09

N/182370 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

10

N/182371 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

11

N/182372 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

21

N/182373 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

35

N/182400 2021/11/10 2021/11/10 AUSTRALASIAN CONFERENCE ASSOCIATION LIMITED 30

N/182401 2021/11/10 2021/11/10 AUSTRALASIAN CONFERENCE ASSOCIATION LIMITED 32

N/182454 2021/11/10 2021/11/10 Apple Inc. 42

N/182457 2021/11/10 2021/11/10 Midlands Nutrition Limited 29

N/182458 2021/11/10 2021/11/10 Midlands Nutrition Limited 31
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N/182560 2021/11/10 2021/11/10

Chimelong International Investment Company Limited

16

N/182568 2021/11/10 2021/11/10

Chimelong International Investment Company Limited

16

N/182579 2021/11/10 2021/11/10 Apple Inc. 09

N/182640 2021/11/10 2021/11/10 Apple Inc. 09

N/182699 2021/11/10 2021/11/10 INTERBASIC HOLDING S.R.L. 03

N/182701 2021/11/10 2021/11/10 INTERBASIC HOLDING S.R.L. 14

N/182736 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

07

N/182737 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

11

N/182738 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

21

N/182739 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

35

N/182740 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

09

N/182741 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

11

N/182742 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

35

N/182743 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

07

N/182744 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

11

N/182745 2021/11/10 2021/11/10

ETEKCITY COMPANY LIMITED

35

N/182775 2021/11/10 2021/11/10

UWAKAI PEARL CORP.

14

N/182779 2021/11/10 2021/11/10 Società Agricola 47 Anno Domini, Società Semplice 33

N/182850 2021/11/10 2021/11/10 35

N/182899 2021/11/10 2021/11/10 thyssenkrupp AG 07

N/182900 2021/11/10 2021/11/10 thyssenkrupp AG 09

N/182901 2021/11/10 2021/11/10 thyssenkrupp AG 11

N/182902 2021/11/10 2021/11/10 thyssenkrupp AG 35

N/182904 2021/11/10 2021/11/10 thyssenkrupp AG 42

N/182926 2021/11/10 2021/11/10 OCTAVO MANAGEMENT COMPANY LIMITED 43

N/183041 2021/11/10 2021/11/10 Argenx B.V. 05

N/183042 2021/11/10 2021/11/10 Argenx B.V. 05

N/183055 2021/11/10 2021/11/10

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

14
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N/183056 2021/11/10 2021/11/10

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

35

N/183057 2021/11/10 2021/11/10

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

36

N/183072 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/183073 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/183074 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 35

N/183076 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/183077 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/183078 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 35

N/183079 2021/11/10 2021/11/10 Barefoot Dreams, Inc. 35

N/183099 2021/11/10 2021/11/10 12

N/183100 2021/11/10 2021/11/10 28

N/183101 2021/11/10 2021/11/10 28

N/183102 2021/11/10 2021/11/10 12

N/183104 2021/11/10 2021/11/10

Manda Fermentation Co., Ltd.

05

N/183105 2021/11/10 2021/11/10 Palmerston Limited 09

N/183109 2021/11/10 2021/11/10 Palmerston Limited 45

N/183110 2021/11/10 2021/11/10 Palmerston Limited 09

N/183114 2021/11/10 2021/11/10 Palmerston Limited 45

N/183135 2021/11/10 2021/11/10 29

N/183137 2021/11/10 2021/11/10 31

N/183153 2021/11/10 2021/11/10 Kyowa Kirin Co., Ltd. 05

N/183154 2021/11/10 2021/11/10 Yokai Inc. 14

N/183166 2021/11/10 2021/11/10 Ypnosia Fashion Staub 25

N/183167 2021/11/10 2021/11/10 Ypnosia Fashion Staub 35

N/183233 2021/11/10 2021/11/10 Apple Inc. 35

N/183234 2021/11/10 2021/11/10 Apple Inc. 36

N/183249 2021/11/10 2021/11/10 TINKSON CORPORATION SDN BHD 31

N/183274 2021/11/10 2021/11/10 First Sentier Investors (Australia) Services Pty Ltd 36

N/183275 2021/11/10 2021/11/10 First Sentier Investors (Australia) Services Pty Ltd 36

N/183326 2021/11/10 2021/11/10 LACRAMIOARA PURAVU HOULIHAN 25

N/183327 2021/11/10 2021/11/10 LACRAMIOARA PURAVU HOULIHAN 35

N/183333 2021/11/10 2021/11/10 G. & G. S.r.l. 24

N/183338 2021/11/10 2021/11/10 Strides Global Consumer Healthcare Limited 03

N/183339 2021/11/10 2021/11/10 Strides Global Consumer Healthcare Limited 05

N/183340 2021/11/10 2021/11/10 Strides Global Consumer Healthcare Limited 05

N/183343 2021/11/10 2021/11/10 MAN Marken GmbH 01
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N/183344 2021/11/10 2021/11/10 MAN Marken GmbH 04

N/183386 2021/11/10 2021/11/10 Apple Inc. 09

N/183387 2021/11/10 2021/11/10 Apple Inc. 38

N/183401 2021/11/10 2021/11/10 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/183402 2021/11/10 2021/11/10 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/183424 2021/11/10 2021/11/10 09

N/183425 2021/11/10 2021/11/10 41

N/183433 2021/11/10 2021/11/10

Inwell International Limited

16

N/183438 2021/11/10 2021/11/10

Inwell International Limited

16

N/183446 2021/11/10 2021/11/10 SBI ALApromo Co.,Ltd 05

N/183449 2021/11/10 2021/11/10

Jollibee Foods Corporation

29

N/183454 2021/11/10 2021/11/10 41

N/183455 2021/11/10 2021/11/10 42

N/183459 2021/11/10 2021/11/10 41

N/183460 2021/11/10 2021/11/10 42

N/183464 2021/11/10 2021/11/10 41

N/183465 2021/11/10 2021/11/10 42

N/183469 2021/11/10 2021/11/10 41

N/183470 2021/11/10 2021/11/10 42

N/183474 2021/11/10 2021/11/10 41

N/183475 2021/11/10 2021/11/10 42

N/183480 2021/11/10 2021/11/10

BEAM Society Limited

42

N/183481 2021/11/10 2021/11/10

GUANGZHOU NEAR MAP TRADING CO.,LTD.

18

N/183482 2021/11/10 2021/11/10

GUANGZHOU NEAR MAP TRADING CO.,LTD.

20

N/183483 2021/11/10 2021/11/10

GUANGZHOU NEAR MAP TRADING CO.,LTD.

22

N/183484 2021/11/10 2021/11/10

GUANGZHOU NEAR MAP TRADING CO.,LTD.

25

N/183497 2021/11/10 2021/11/10 BAXTER INTERNATIONAL INC. 10

N/183554 2021/11/10 2021/11/10

LEI HO SENG

29

N/183565 2021/11/10 2021/11/10

GUANGZHOU SPROUT TECHNOLOGY CO. LTD

14

N/183566 2021/11/10 2021/11/10

GUANGZHOU SPROUT TECHNOLOGY CO. LTD

35

N/183582 2021/11/10 2021/11/10 03



N.º 48 — 1-12-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18953

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/183583 2021/11/10 2021/11/10 11

N/183584 2021/11/10 2021/11/10 21

N/183585 2021/11/10 2021/11/10 30

N/183610 2021/11/10 2021/11/10 Madeline Investments Limited 37

N/183612 2021/11/10 2021/11/10 Madeline Investments Limited 37

N/183614 2021/11/10 2021/11/10 Madeline Investments Limited 37

N/183616 2021/11/10 2021/11/10 Madeline Investments Limited 37

N/183618 2021/11/10 2021/11/10 Madeline Investments Limited 36

N/183619 2021/11/10 2021/11/10 Madeline Investments Limited 37

N/183621 2021/11/10 2021/11/10 Madeline Investments Limited 36

N/183622 2021/11/10 2021/11/10 Madeline Investments Limited 37

N/183624 2021/11/10 2021/11/10 Madeline Investments Limited 36

N/183625 2021/11/10 2021/11/10 Madeline Investments Limited 37

N/183634 2021/11/10 2021/11/10 ULYANA SHELYAK 25

N/183635 2021/11/10 2021/11/10 ULYANA SHELYAK 35

N/183636 2021/11/10 2021/11/10 43

N/183637 2021/11/10 2021/11/10 41

N/183638 2021/11/10 2021/11/10 43

N/183639 2021/11/10 2021/11/10 41

N/183640 2021/11/10 2021/11/10 43

N/183641 2021/11/10 2021/11/10 41

N/183642 2021/11/10 2021/11/10 43

N/183643 2021/11/10 2021/11/10 41

N/183644 2021/11/10 2021/11/10 43

N/183645 2021/11/10 2021/11/10 41

N/183747 2021/11/10 2021/11/10

Tancy Instrument Group Co., Ltd

09

N/183786 2021/11/10 2021/11/10

Shenzhen Yingfusi Technology Co., Ltd.

09

N/183787 2021/11/10 2021/11/10

Shenzhen Yingfusi Technology Co., Ltd.

25

N/183793 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 42

N/183797 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 42

N/183801 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 42

N/183819 2021/11/10 2021/11/10 ULTRA BIOTECH LIMITED 05

N/183820 2021/11/10 2021/11/10 ULTRA BIOTECH LIMITED 29

N/183821 2021/11/10 2021/11/10 ULTRA BIOTECH LIMITED 30

N/183822 2021/11/10 2021/11/10 ULTRA BIOTECH LIMITED 32

N/183860 2021/11/10 2021/11/10 Midlands Nutrition Limited 05

N/183861 2021/11/10 2021/11/10 Midlands Nutrition Limited 31

N/183862 2021/11/10 2021/11/10 Midlands Nutrition Limited 35
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N/183863 2021/11/10 2021/11/10 09

N/183864 2021/11/10 2021/11/10 35

N/183865 2021/11/10 2021/11/10 36

N/183866 2021/11/10 2021/11/10 42

N/183867 2021/11/10 2021/11/10 09

N/183868 2021/11/10 2021/11/10 35

N/183869 2021/11/10 2021/11/10 36

N/183870 2021/11/10 2021/11/10 42

N/183876 2021/11/10 2021/11/10 SAN-X CO., LTD. 18

N/183877 2021/11/10 2021/11/10 SAN-X CO., LTD. 24

N/183878 2021/11/10 2021/11/10 SAN-X CO., LTD. 25

N/183879 2021/11/10 2021/11/10 SAN-X CO., LTD. 28

N/183881 2021/11/10 2021/11/10 SAN-X CO., LTD. 41

N/183892 2021/11/10 2021/11/10 The Boots Company PLC 03

N/183893 2021/11/10 2021/11/10 The Boots Company PLC 03

N/183894 2021/11/10 2021/11/10

Marzelo China Ltd.

03

N/183895 2021/11/10 2021/11/10

Marzelo China Ltd.

10

N/183900 2021/11/10 2021/11/10 ALBERTA PACIFIC FURNITURE S.P.A. 20

N/183901 2021/11/10 2021/11/10

ITOHO Investment Holding (Hainan) Co., Ltd.

32

N/183904 2021/11/10 2021/11/10 05

N/183905 2021/11/10 2021/11/10 18

N/183906 2021/11/10 2021/11/10 21

N/183907 2021/11/10 2021/11/10 25

N/183908 2021/11/10 2021/11/10 35

N/183909 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 09

N/183910 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 35

N/183911 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 36

N/183912 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 42

N/183913 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 09

N/183914 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 35

N/183915 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 36

N/183916 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 42

N/183917 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 09

N/183918 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 35

N/183919 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 36

N/183920 2021/11/10 2021/11/10 Lemon Inc. 42

N/183921 2021/11/10 2021/11/10 IGT 28

N/183922 2021/11/10 2021/11/10 30
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N/183923 2021/11/10 2021/11/10 Bytedance Ltd. 36

N/183924 2021/11/10 2021/11/10 Bytedance Ltd. 36

N/183925 2021/11/10 2021/11/10 ISA TANTEC 18

N/183926 2021/11/10 2021/11/10 ISA TANTEC 18

N/183927 2021/11/10 2021/11/10 ISA TANTEC 18

N/183928 2021/11/10 2021/11/10 ISA TANTEC 18

N/183931 2021/11/10 2021/11/10 09

N/183932 2021/11/10 2021/11/10 41

N/183933 2021/11/10 2021/11/10 29

N/183934 2021/11/10 2021/11/10 30

N/183935 2021/11/10 2021/11/10 32

N/183936 2021/11/10 2021/11/10 33

N/183937 2021/11/10 2021/11/10 35

N/183938 2021/11/10 2021/11/10 43

N/183941 2021/11/10 2021/11/10 KK. Kikunoya 43

N/183943 2021/11/10 2021/11/10 KK. Kikunoya 43

N/183948 2021/11/10 2021/11/10 25

N/183949 2021/11/10 2021/11/10 25

N/183950 2021/11/10 2021/11/10 25

N/183951 2021/11/10 2021/11/10 2048 32

N/183952 2021/11/10 2021/11/10 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/183953 2021/11/10 2021/11/10 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/183954 2021/11/10 2021/11/10 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/183955 2021/11/10 2021/11/10 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/183956 2021/11/10 2021/11/10 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/183957 2021/11/10 2021/11/10 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/183958 2021/11/10 2021/11/10 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/183959 2021/11/10 2021/11/10 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/183960 2021/11/10 2021/11/10 42

N/183961 2021/11/10 2021/11/10 35

N/183962 2021/11/10 2021/11/10 09

N/183976 2021/11/10 2021/11/10 09

N/183977 2021/11/10 2021/11/10 41

N/183983 2021/11/10 2021/11/10 LOVEBONITO HOLDINGS PTE. LTD. 10

N/183984 2021/11/10 2021/11/10 LOVEBONITO HOLDINGS PTE. LTD. 14

N/183985 2021/11/10 2021/11/10 LOVEBONITO HOLDINGS PTE. LTD. 16

N/183987 2021/11/10 2021/11/10 LOVEBONITO HOLDINGS PTE. LTD. 25

N/183988 2021/11/10 2021/11/10 LOVEBONITO HOLDINGS PTE. LTD. 35

N/183989 2021/11/10 2021/11/10 LOVEBONITO HOLDINGS PTE. LTD. 35

N/183990 2021/11/10 2021/11/10 LOVEBONITO HOLDINGS PTE. LTD. 41
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N/183992 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

02

N/183993 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

03

N/183994 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

07

N/183995 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

08

N/183997 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

10

N/184000 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

14

N/184001 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

15

N/184003 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

18

N/184005 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

24

N/184007 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

28

N/184008 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

35

N/184009 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

36

N/184010 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

37

N/184011 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

38

N/184012 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

39

N/184013 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

41

N/184016 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

02

N/184017 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

03

N/184018 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

07

N/184019 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

08

N/184021 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

10

N/184024 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

14
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N/184025 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

15

N/184027 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

18

N/184029 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

24

N/184031 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

28

N/184032 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

35

N/184033 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

36

N/184034 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

37

N/184035 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

38

N/184036 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

39

N/184037 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

41

N/184048 2021/11/10 2021/11/10 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD.

03

N/184049 2021/11/10 2021/11/10 29

N/184054 2021/11/10 2021/11/10 05

N/184059 2021/11/10 2021/11/10

Yongkang Thinking Technology Co., Ltd.

12

N/184061 2021/11/10 2021/11/10 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/184062 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

04

N/184063 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

29

N/184064 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

30

N/184065 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

32

N/184066 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

33

N/184067 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

35

N/184068 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

39

N/184069 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

43
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N/184070 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

04

N/184071 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

29

N/184072 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

30

N/184073 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

32

N/184074 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

33

N/184075 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

35

N/184076 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

39

N/184077 2021/11/10 2021/11/10

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

43

N/184078 2021/11/10 2021/11/10 12

N/184080 2021/11/10 2021/11/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/184081 2021/11/10 2021/11/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/184082 2021/11/10 2021/11/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 42

N/184083 2021/11/10 2021/11/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 45

N/184085 2021/11/10 2021/11/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/184086 2021/11/10 2021/11/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/184087 2021/11/10 2021/11/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 42

N/184088 2021/11/10 2021/11/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 45

N/184090 2021/11/10 2021/11/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/184091 2021/11/10 2021/11/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/184092 2021/11/10 2021/11/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 42

N/184093 2021/11/10 2021/11/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 45

N/184094 2021/11/10 2021/11/10

IEONG NGA SIN

43

N/184095 2021/11/10 2021/11/10 30

N/184096 2021/11/10 2021/11/10 43

N/184099 2021/11/10 2021/11/10 KIOXIA Corporation 09

N/184100 2021/11/10 2021/11/10 KIOXIA Corporation 42

N/184101 2021/11/10 2021/11/10

WONG HO TONG

30

N/184102 2021/11/10 2021/11/10 Calbee, Inc. 29

N/184103 2021/11/10 2021/11/10 Calbee, Inc. 30

N/184111 2021/11/10 2021/11/10 Galaxy Entertainment Licensing Limited 35

N/184114 2021/11/10 2021/11/10 Galaxy Entertainment Licensing Limited 43

N/184115 2021/11/10 2021/11/10 Galaxy Entertainment Licensing Limited 44
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N/184120 2021/11/10 2021/11/10 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD.

03

N/184122 2021/11/10 2021/11/10

GOPIZZA Inc.

30

N/184123 2021/11/10 2021/11/10

GOPIZZA Inc.

43

N/184126 2021/11/10 2021/11/10

AO WENG CHONG

43

N/184128 2021/11/10 2021/11/10 MARIA DATEI 25

N/184129 2021/11/10 2021/11/10 MARIA DATEI 35

N/184130 2021/11/10 2021/11/10 NEXON KOREA CORPORATION 09

N/184132 2021/11/10 2021/11/10 NEXON KOREA CORPORATION 41

N/184134 2021/11/10 2021/11/10 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)

12

N/184135 2021/11/10 2021/11/10 43

N/184136 2021/11/10 2021/11/10 44

N/184137 2021/11/10 2021/11/10 44

N/184138 2021/11/10 2021/11/10 44

N/184139 2021/11/10 2021/11/10 44

N/184140 2021/11/10 2021/11/10 FAST RETAILING CO., LTD. 09

N/184141 2021/11/10 2021/11/10 FAST RETAILING CO., LTD. 18

N/184142 2021/11/10 2021/11/10 FAST RETAILING CO., LTD. 25

N/184143 2021/11/10 2021/11/10 FAST RETAILING CO., LTD. 35

N/184144 2021/11/10 2021/11/10 FAST RETAILING CO., LTD. 40

N/184145 2021/11/10 2021/11/10 FAST RETAILING CO., LTD. 42

N/184150 2021/11/10 2021/11/10 Dunhill Tobacco of London Limited 34

N/184154 2021/11/10 2021/11/10

BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

05

N/184155 2021/11/10 2021/11/10 Albion Co., Ltd. 03

N/184156 2021/11/10 2021/11/10 Albion Co., Ltd. 21

N/184159 2021/11/10 2021/11/10

KAM WAI LEONG

41

N/184160 2021/11/10 2021/11/10 43

N/184161 2021/11/10 2021/11/10 18

N/184162 2021/11/10 2021/11/10 25

N/184163 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184168 2021/11/10 2021/11/10 StockX LLC 09

N/184169 2021/11/10 2021/11/10 StockX LLC 35

N/184170 2021/11/10 2021/11/10 StockX LLC 09

N/184171 2021/11/10 2021/11/10 StockX LLC 35

N/184172 2021/11/10 2021/11/10 StockX LLC 09
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N/184173 2021/11/10 2021/11/10 StockX LLC 35

N/184180 2021/11/10 2021/11/10 41

N/184187 2021/11/10 2021/11/10 30

N/184188 2021/11/10 2021/11/10 32

N/184190 2021/11/10 2021/11/10 43

N/184191 2021/11/10 2021/11/10 05

N/184192 2021/11/10 2021/11/10 30

N/184193 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184194 2021/11/10 2021/11/10 05

N/184195 2021/11/10 2021/11/10 30

N/184196 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184197 2021/11/10 2021/11/10 05

N/184198 2021/11/10 2021/11/10 30

N/184199 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184200 2021/11/10 2021/11/10 05

N/184201 2021/11/10 2021/11/10 30

N/184202 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184203 2021/11/10 2021/11/10 05

N/184204 2021/11/10 2021/11/10 30

N/184205 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184206 2021/11/10 2021/11/10 05

N/184207 2021/11/10 2021/11/10 30

N/184208 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184211 2021/11/10 2021/11/10

HO TSZ KWAN

43

N/184212 2021/11/10 2021/11/10

BEIJING ORION STAR TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/184213 2021/11/10 2021/11/10

BEIJING ORION STAR TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/184214 2021/11/10 2021/11/10

BEIJING ORION STAR TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/184215 2021/11/10 2021/11/10 03

N/184216 2021/11/10 2021/11/10 03

N/184217 2021/11/10 2021/11/10 03

N/184222 2021/11/10 2021/11/10 09

N/184223 2021/11/10 2021/11/10 41

N/184224 2021/11/10 2021/11/10 09

N/184225 2021/11/10 2021/11/10 41

N/184226 2021/11/10 2021/11/10 09

N/184227 2021/11/10 2021/11/10 41

N/184228 2021/11/10 2021/11/10 09
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N/184229 2021/11/10 2021/11/10 41

N/184232 2021/11/10 2021/11/10 14

N/184233 2021/11/10 2021/11/10 18

N/184234 2021/11/10 2021/11/10 25

N/184235 2021/11/10 2021/11/10 26

N/184236 2021/11/10 2021/11/10 09

N/184237 2021/11/10 2021/11/10 41

N/184238 2021/11/10 2021/11/10 45

N/184239 2021/11/10 2021/11/10 Albion Co., Ltd. 03

N/184240 2021/11/10 2021/11/10 Kendal Nutricare Limited 05

N/184241 2021/11/10 2021/11/10 Kendal Nutricare Limited 29

N/184243 2021/11/10 2021/11/10 August Storck KG 30

N/184244 2021/11/10 2021/11/10 August Storck KG 30

N/184245 2021/11/10 2021/11/10 August Storck KG 30

N/184247 2021/11/10 2021/11/10 29

N/184248 2021/11/10 2021/11/10 30

N/184249 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184250 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184251 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184252 2021/11/10 2021/11/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 12

N/184253 2021/11/10 2021/11/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 15

N/184254 2021/11/10 2021/11/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 16

N/184255 2021/11/10 2021/11/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 21

N/184256 2021/11/10 2021/11/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 28

N/184257 2021/11/10 2021/11/10 41

N/184258 2021/11/10 2021/11/10

IP SIO MAN

43

N/184259 2021/11/10 2021/11/10

Shanghai Good YouKuai Food Technology Company Limited

29

N/184260 2021/11/10 2021/11/10

Shanghai Good YouKuai Food Technology Company Limited

30

N/184261 2021/11/10 2021/11/10

Shanghai Good YouKuai Food Technology Company Limited

35

N/184262 2021/11/10 2021/11/10

Shanghai Good YouKuai Food Technology Company Limited

29

N/184263 2021/11/10 2021/11/10

Shanghai Good YouKuai Food Technology Company Limited

30

N/184264 2021/11/10 2021/11/10

Shanghai Good YouKuai Food Technology Company Limited

35

N/184269 2021/11/10 2021/11/10 Interblock d.d. 28

N/184270 2021/11/10 2021/11/10 Caesars License Company, LLC 09
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N/184272 2021/11/10 2021/11/10 16

N/184273 2021/11/10 2021/11/10

LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) LIMITED

03

N/184274 2021/11/10 2021/11/10 IMAGINEER Co., Ltd. 09

N/184275 2021/11/10 2021/11/10 IMAGINEER Co., Ltd. 41

N/184276 2021/11/10 2021/11/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 29

N/184277 2021/11/10 2021/11/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 30

N/184278 2021/11/10 2021/11/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 31

N/184279 2021/11/10 2021/11/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 32

N/184280 2021/11/10 2021/11/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 35

N/184281 2021/11/10 2021/11/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 43

N/184282 2021/11/10 2021/11/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 05

N/184283 2021/11/10 2021/11/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 10

N/184284 2021/11/10 2021/11/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 40

N/184287 2021/11/10 2021/11/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 10

N/184288 2021/11/10 2021/11/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 42

N/184290 2021/11/10 2021/11/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 10

N/184291 2021/11/10 2021/11/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 42

N/184351 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 38

N/184352 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 09

N/184353 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 42

N/184354 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 41

N/184356 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 09

N/184358 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 42

N/184359 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 41

N/184360 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 09

N/184361 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 38

N/184362 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 35

N/184363 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 44

N/184364 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 42

N/184377 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 41

N/184378 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 09

N/184379 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 44

N/184380 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 38

N/184381 2021/11/10 2021/11/10 Mylan Inc. 35

N/184382 2021/11/10 2021/11/10 43

N/184388 2021/11/10 2021/11/10 18

N/184389 2021/11/10 2021/11/10 喆 29

N/184390 2021/11/10 2021/11/10 喆 30

N/184391 2021/11/10 2021/11/10 喆 29
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N/184392 2021/11/10 2021/11/10 喆 30

N/184393 2021/11/10 2021/11/10 ŽEMAITIJOS PIENAS 32

N/184398 2021/11/10 2021/11/10 A/S RĪGAS PIENA KOMBINĀTS 29

N/184399 2021/11/10 2021/11/10 A/S RĪGAS PIENA KOMBINĀTS 30

N/184400 2021/11/10 2021/11/10 A/S RĪGAS PIENA KOMBINĀTS 30

N/184401 2021/11/10 2021/11/10 A/S RĪGAS PIENA KOMBINĀTS 30

N/184408 2021/11/10 2021/11/10 05

N/184409 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184410 2021/11/10 2021/11/10 44

N/184411 2021/11/10 2021/11/10 05

N/184412 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184413 2021/11/10 2021/11/10 44

N/184414 2021/11/10 2021/11/10

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/184415 2021/11/10 2021/11/10

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

42

N/184417 2021/11/10 2021/11/10 Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 43

N/184418 2021/11/10 2021/11/10 Qualcomm Incorporated 36

N/184419 2021/11/10 2021/11/10 Qualcomm Incorporated 09

N/184420 2021/11/10 2021/11/10 Qualcomm Incorporated 09

N/184422 2021/11/10 2021/11/10

COMPANHIA DE SEGUROS DE MACAU, S.A., em inglês 

MACAU INSURANCE COMPANY LIMITED

36

N/184425 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

02

N/184426 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

03

N/184427 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

07

N/184429 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

10

N/184431 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

15

N/184433 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

36

N/184434 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

37

N/184435 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

39

N/184437 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

07

N/184441 2021/11/10 2021/11/10

Xiaomi Inc.

07
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N/184449 2021/11/10 2021/11/10

Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

30

N/184450 2021/11/10 2021/11/10

Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

35

N/184451 2021/11/10 2021/11/10

Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

43

N/184453 2021/11/10 2021/11/10 Dunhill Tobacco of London Limited 34

N/184454 2021/11/10 2021/11/10 Kerbedanz SA (Kerbedanz AG) (Kerbedanz Ltd) 18

N/184455 2021/11/10 2021/11/10 Kerbedanz SA (Kerbedanz AG) (Kerbedanz Ltd) 16

N/184456 2021/11/10 2021/11/10 Kerbedanz SA (Kerbedanz AG) (Kerbedanz Ltd) 14

N/184457 2021/11/10 2021/11/10 Kerbedanz SA (Kerbedanz AG) (Kerbedanz Ltd) 09

N/184458 2021/11/10 2021/11/10 Kerbedanz SA (Kerbedanz AG) (Kerbedanz Ltd) 03

N/184460 2021/11/10 2021/11/10 ŽEMAITIJOS PIENAS 32

N/184461 2021/11/10 2021/11/10 Dragon Kings Development Limited 43

N/184462 2021/11/10 2021/11/10 Dragon Kings Development Limited 43

N/184463 2021/11/10 2021/11/10 Dragon Kings Development Limited 43

N/184470 2021/11/10 2021/11/10

LEONG WENG I CANDY

16

N/184471 2021/11/10 2021/11/10

LEONG WENG I CANDY

25

N/184472 2021/11/10 2021/11/10

LEONG WENG I CANDY

35

N/184473 2021/11/10 2021/11/10

LEONG WENG I CANDY

41

N/184474 2021/11/10 2021/11/10 03

N/184475 2021/11/10 2021/11/10 10

N/184476 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184477 2021/11/10 2021/11/10 30

N/184478 2021/11/10 2021/11/10 05

N/184479 2021/11/10 2021/11/10

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/184480 2021/11/10 2021/11/10

Huawei Technologies Co., Ltd.

10

N/184485 2021/11/10 2021/11/10 29

N/184486 2021/11/10 2021/11/10 31

N/184487 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184488 2021/11/10 2021/11/10

THE CORDIAL TRADING COMPANY LIMITED

35

N/184489 2021/11/10 2021/11/10

THE CORDIAL TRADING COMPANY LIMITED

35

N/184490 2021/11/10 2021/11/10

LI KIM WAN

44
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/184491 2021/11/10 2021/11/10

LI KIM WAN

44

N/184492 2021/11/10 2021/11/10 09

N/184497 2021/11/10 2021/11/10 12

N/184498 2021/11/10 2021/11/10 Starzen Co. Ltd. 30

N/184500 2021/11/10 2021/11/10 Starzen Co. Ltd. 30

N/184502 2021/11/10 2021/11/10 Starzen Co. Ltd. 30

N/184504 2021/11/10 2021/11/10 The Coca-Cola Company 32

N/184505 2021/11/10 2021/11/10 The Coca-Cola Company 32

N/184540 2021/11/10 2021/11/10 CHATEAU AUSONE SCEA 33

N/184541 2021/11/10 2021/11/10 CHATEAU AUSONE SCEA 33

N/184547 2021/11/10 2021/11/10 06

N/184548 2021/11/10 2021/11/10 19

N/184549 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184551 2021/11/10 2021/11/10 37

N/184552 2021/11/10 2021/11/10 39

N/184553 2021/11/10 2021/11/10 42

N/184561 2021/11/10 2021/11/10 06

N/184562 2021/11/10 2021/11/10 19

N/184563 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184565 2021/11/10 2021/11/10 37

N/184566 2021/11/10 2021/11/10 39

N/184567 2021/11/10 2021/11/10 42

N/184568 2021/11/10 2021/11/10 06

N/184569 2021/11/10 2021/11/10 19

N/184570 2021/11/10 2021/11/10 35

N/184572 2021/11/10 2021/11/10 37

N/184573 2021/11/10 2021/11/10 39

N/184574 2021/11/10 2021/11/10 42

N/184575 2021/11/10 2021/11/10 Otsuka Holdings Co., Ltd. 01

N/184576 2021/11/10 2021/11/10 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD.

21

N/184577 2021/11/10 2021/11/10 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD.

35

N/184578 2021/11/10 2021/11/10 09

N/184579 2021/11/10 2021/11/10 11

N/184580 2021/11/10 2021/11/10 09

N/184581 2021/11/10 2021/11/10 12

N/184582 2021/11/10 2021/11/10 09

N/184583 2021/11/10 2021/11/10 12
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/184584 2021/11/10 2021/11/10 09

N/184585 2021/11/10 2021/11/10 12

N/184586 2021/11/10 2021/11/10 09

N/184587 2021/11/10 2021/11/10 12

N/184588 2021/11/10 2021/11/10 03

N/184589 2021/11/10 2021/11/10 03

N/184590 2021/11/10 2021/11/10 Sammy Corporation 09

N/184591 2021/11/10 2021/11/10 Sammy Corporation 28

N/184592 2021/11/10 2021/11/10 12

N/184613 2021/11/10 2021/11/10

CHENG KA LAI

43

N/184614 2021/11/10 2021/11/10

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/184615 2021/11/10 2021/11/10

HOR SUI HA

35

N/184616 2021/11/10 2021/11/10 14

N/184617 2021/11/10 2021/11/10 14

N/184622 2021/11/10 2021/11/10 30

N/184623 2021/11/10 2021/11/10 32

N/184624 2021/11/10 2021/11/10 43

N/184625 2021/11/10 2021/11/10 43

N/184626 2021/11/10 2021/11/10 43

N/184627 2021/11/10 2021/11/10 Chapter 4 Corp. 03

N/184628 2021/11/10 2021/11/10 Chapter 4 Corp. 09

N/184630 2021/11/10 2021/11/10 Chapter 4 Corp. 18

N/184631 2021/11/10 2021/11/10 Chapter 4 Corp. 25

N/184633 2021/11/10 2021/11/10 Chapter 4 Corp. 34

N/184634 2021/11/10 2021/11/10 Chapter 4 Corp. 35

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/153603 2021/11/12 Apple Inc. 36 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/153604 2021/11/12 Apple Inc. 41 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º



N.º 48 — 1-12-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18967

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/170614 2021/11/11

WONG MAN PAN

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/170615 2021/11/11

WONG MAN PAN

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/172987 2021/11/10

CHEONG PUI HENG 

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/173760 2021/11/12 30 214 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/173761 2021/11/12 32 214 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/173762 2021/11/12 33 214 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/174549 2021/11/12 25 214 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/174550 2021/11/12 35 214 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/174821 2021/11/10 35 214 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/176441 2021/11/12

PUN CHUN SAUCE & 

PRESERVED FRUIT 

FACTORY LTD

30 214 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/178365 2021/11/10 03 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º
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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/178787 2021/11/10 32 214 2 a b 215 1

Alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com a 

alínea c) do art.º 215.º

N/178788 2021/11/10 33 214 2 a b 215 1

Alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com a 

alínea c) do art.º 215.º

N/178789 2021/11/10 32 214 2 a b 215 1

Alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com a 

alínea c) do art.º 215.º

N/178790 2021/11/10 33 214 2 a b 215 1

Alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com a 

alínea c) do art.º 215.º

N/180687 2021/11/10 16 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/182374 2021/11/10

Amber AI Limited

09 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/182375 2021/11/10

Amber AI Limited

35 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/182376 2021/11/10

Amber AI Limited

36 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/182377 2021/11/10

Amber AI Limited

42 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/182378 2021/11/10

Amber AI Limited

09 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/182379 2021/11/10

Amber AI Limited

35 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/182380 2021/11/10

Amber AI Limited

36 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/182381 2021/11/10

Amber AI Limited

42 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

 

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/000824

(734-M)

N/054040

N/054041

N/104916

N/108329

N/109173

N/111840

2021/11/01

Modificação de 

identidade

TOTAL SE TotalEnergies SE
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N.º
Data de

despacho

 

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/098242

N/103975

N/103976

N/103977

N/103978

N/103979

N/103980

N/103981

N/104915

N/145104

N/145105

N/182195

N/182196

N/182197

N/182198

N/182199

N/182200

N/182201

2021/11/01

Modificação de 

identidade

TOTAL SE TotalEnergies SE

P/002349

(2245-M)

P/014485

(14390-M)

P/014527

(14465-M)

2021/10/28

Modificação 

de identidade

NIVADA PRC 

LIMITED N I VA DA I N T E R N AT I O N A L 

LIMITED

P/008209

(7919-M)

N/032422

N/032667

2021/11/12

Modificação 

de sede

DAVIDE CAMPARI- 

-MILANO S.p.A.

H e r e n g r a c h t  4 2 0 ,  ( 1 0 17 B Z ) 

Amsterdam, The Netherlands

Modificação 

de identidade

DAVIDE CAMPARI- 

-MILANO S.p.A.

DAVIDE CAMPARI – MILANO N.V.

P/013256

(13408-M)

P / 0 1 3 2 5 7 

(13409-M)

N/116291

2021/10/28

Transmissão

VELCRO BVBA Velcro IP Holdings LLC, com sede 

em 95 Sundial Ave., Manchester, NH, 

03103, U.S.A.

N/000293 2021/11/12

Modificação 

de sede

Davide Campari - Milano 

S.p.A.

H e r e n g r a c h t  4 2 0 ,  ( 1 0 17 B Z ) 

Amsterdam, The Netherlands

Modificação 

de identidade

Davide Campari - Milano 

S.p.A.

DAVIDE CAMPARI – MILANO N.V.

N/016658

N/016836

N/029681

N/029682

N/029683

N/029684

N/029687

N/029688

2021/10/28

Transmissão

ABG HMX, LLC

2

N/016665

N/016666

N/020408

N/020409

2021/10/28

Transmissão

Emperor 

Entertainment Hotel 

Investment Limited

Oceanic Leader Investments Limited, 

com sede em Vistra Corporate Services 

Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands

N/023370

N/023371

2021/10/28

Transmissão

9

N/026935 2021/10/28

Modificação 

de identidade

Nivada PRC Limited NIVADA INTERNATIONAL 

LIMITED

N/030852

N/030853

N/030854

N/046348

N/046354

N/046355

N/046356

N/046357

2021/10/27

Modificação 

de sede

Juniper Networks, Inc. 1133 Innovation Way, Sunnyvale, 

California 94089 USA
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N.º
Data de

despacho

 

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/046349

N/046350

N/046351

N/046352

N/046353

N/047827

N/047828

N/047829

N/047830

2021/10/27

Modificação 

de sede

Juniper Networks, Inc. 1133 Innovation Way, Sunnyvale, 

California 94089 USA

N/031738 2021/11/09

Modificação 

de identidade

N.V. SUMATRA 

TOBACCO TRADING 

COMPANY

PT SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY

N/036268 2021/10/28

Transmissão

WUHAN MAOREN 

GARMENTS CO., LTD

9

N/057266

N/057267

N/057268

N/057269

N/057270

N/057271

N/057272

N/057273

N/057274

N/057275

N/057276

N/057277

N/057278

N/057279

N/057280

N/057281

N/057282

N/057283

N/057284

N/057285

N/057286

N/057287

N/057288

N/057289

N/059169

N/059170

N/059171

N/060393

N/060394

N/060395

N/060396

N/060397

N/060398

N/060399

N/060400

N/060401

N/060402

N/106614

N/106615

N/106616

N/106617

N/106618

N/106619

N/106620

N/106621

N/106622

N/106623

N/106624

N/106625

N/106626

N/106627

N/106628

N/106629

N/106630

N/106631

N/106632

N/106633

N/110775

N/110776

N/116841

N/116842

N/116843

N/116844

N/116845

N/116846

N/117000

N/117001

N/117043

N/117044

N/117045

N/117046

N/117047

N/117048

N/126973

2021/11/09

Transmissão 

por fusão

Nowhere Co., Ltd. BAPE Japan Investment Limited, com 

sede em 22-3, Sendagaya 4-chome, 

Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, Japan

Modificação 

de identidade

BAPE Japan 

Investment Limited

Nowhere Co., Ltd.
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N.º
Data de

despacho

 

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/060403

N/064930

N/064931

N/064932

N/064933

N/064934

N/064935

N/106613

N/126974

N/145737

N/145738

N/145739

N/145740

N/145741

N/145742

2021/11/09

Transmissão 

por fusão

Nowhere Co., Ltd. BAPE Japan Investment Limited, com 

sede em 22-3, Sendagaya 4-chome, 

Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, Japan

Modificação 

de identidade

BAPE Japan 

Investment Limited

Nowhere Co., Ltd.

N/060658 2021/11/11

Transmissão

ONI Global Pte. Ltd. LAC GLOBAL PTE. LTD. , com 

sede em 65 UBI Avenue 1 , Osim 

Headquarters, Singapore 408939

N/066607

N/088400

N/088401

N/088402

N/088403

N/088404

N/088405

N/088406

N/088407

N/090247

N/094371

N/094372

N/094699

N/094700

N/106261

N/106262

N/106263

N/113997

N/117861

N/117862

N/117863

N/117864

N/117865

N/117866

N/117867

N/117868

N/117869

N/117870

N/117871

N/117872

N/117873

N/117874

N/117875

N/117876

N/117877

N/117878

2021/10/28

Transmissão HUAWEI 

TECHNOLOGIES 

CO., LTD.

8089 6 A 3401

Honor Device Co., Ltd., com sede 

em Suite 3401, Unit A, Building 6, 

Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 

West Road, Xiangmihu Street, Futian 

District, Shenzhen, Guangdong 518040, 

People's Republic of China

N/067521

N/072225

2021/09/17

Modificação 

de sede

McDonald's 

International Property 

Company Limited

110 N. Carpenter Street, Chicago, 

Illinois 60607 USA

N/072499 2021/10/28

Modificação 

de identidade

N/078645 2021/11/11

Transmissão

F. Hoffmann-La Roche 

AG

ATNAHS PHARMA UK LIMITED, 

com sede em Suite 1, 3rd Floor 11-12 

St. James's Square London SW1Y 4LB, 

UK

N/081467

N/090162

N/090164

N/090165

N/090166

2021/11/09

Transmissão

E L M I R A  P E T 

PRODUCTS LTD.

NUTRAM PET PRODUCTS INC., 

com sede em 35 Martin's Lane, Elmira, 

Ontario Canada N3B 2Z5

N/084799 2021/11/12

Modificação 

de sede

Alima Cosmetics, Inc. 160 1 NW Savier Street, Portland, 

Oregon 97209, USA
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N.º
Data de

despacho

 

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/084904

N/084905

N/084906

N/084907

N/084908

N/084909

N/084910

N/084911

N/084912

N/084913

N/084914

N/084915

2021/10/28

Transmissão

Emperor 

Entertainment Hotel 

Investment Limited

Oceanic Leader Investments Limited, 

com sede em Vistra Corporate Services 

Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands

N/084956

N/084957

2021/10/28

Transmissão

WIKO

3 4
MEGA ALLIANCE HOLDINGS 

LIMITED, com sede em 4/F, Tai Hing 

Industrial Building, 3 Tsing Yeung 

Circuit, Tuen Mun, NT, Hong Kong

N/088340

N/088341

N/092232

N/092233

N/092234

N/092235

N/163119

N/163120

N/163121

N/163122

2021/10/27

Transmissão

Richemont Holdings 

AG

Richemont International SA, com sede 

em Route des Biches 10, 1752 Villars- 

-sur-Glâne, Switzerland

N/097352

N/097353

N/097354

N/097355

N/097356

N/097357

N/097358

N/097359

N/097360

2021/10/28

Modificação 

de sede

HP Hewlett Packard 

Group LLC

10300 Energy Drive, Spring, Texas 

77389 U.S.A.

N/116934

N/116935

N/134633

N/173855

N/173856

2021/11/11

Transmissão

Agios Pharmaceuticals, 

Inc.

BIOFARMA, com sede em 50 rue 

Carnot, 92284 Suresnes Cedex, France

N/123616 2021/10/28

Licença de 

exploração

Multi Access Limited WONG LO KAT (ENTERPRISES) 

LIMITED, com sede em Room C, 14th 

Floor, Sun Ying Industrial Center, 9 Tin 

Wan Close, Aberdeen, Hong Kong

N/128893 2021/11/11

Transmissão

F. Hoffmann-La Roche 

AG

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 

GmbH, com sede em Ziegelhof 24, 

17489 Greifswald, Germany

N/132236 2021/10/28

Transmissão

华为 术

HUAWEI 

TECHNOLOGIES 

CO., LTD.
8089 6 A 3401

Honor Device Co., Ltd., com sede 

em Suite 3401, Unit A, Building 6, 

Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 

West Road, Xiangmihu Street, Futian 

District, Shenzhen, Guangdong 518040, 

People's Republic of China

N/137917 2021/10/28

Transmissão Xiling Yinshe Group 

Co., Ltd.
567

32 5
Xiling Seal Engravers’ Society Services 

Committee, com sede em 5th Floor, 

No.32 Westlake Cultural Square, No. 

567 Zhongshanbei Road, Xiacheng 

District, Hangzhou, Zhejiang, China
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N.º
Data de

despacho

 

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/142533 2021/10/28

Transmissão E-FUNCTION PTE. 

LTD.
16 27-04

048581
E N M A RU I N T E R NAT I O NA L 

PTE. LTD., com sede em 16 Raffles 

Quay, #27-04 Hong Leong Building, 

Singapore (048581)

N/153591

N/153592

N/153593

2021/11/11

Transmissão AGIOS

PHARMACEUTICALS, 

INC.

BIOFARMA, com sede em 50 rue 

Carnot, 92284 Suresnes Cedex, France

N/154544

N/154545

N/154546

N/154932

N/154933

N/154934

N/154935

N/154936

2021/11/12

Modificação 

de sede

FACTORY JAPAN 

GROUP CO., LTD.

1-9, Kanda Sudacho, Chiyoda-ku, 

Tokyo 101-0041 Japan

N/160940 2021/10/28

Transmissão
CHINA LODGING 

HOLDINGS (HK) 

LIMITED

IntercityHotel GmbH, com sede em 

Lyoner Strasse 25, 60528 Frankfurt am 

Main, Germany

N/160941

N/160942

2021/10/28

Transmissão
CHINA LODGING 

HOLDINGS (HK) 

LIMITED

Steigenberger Hotels AG, com sede em 

Lyoner Strasse 25, 60528 Frankfurt am 

Main, Germany

N/160943 2021/10/28

Transmissão
CHINA LODGING 

HOLDINGS (HK) 

LIMITED

Zleep Hote l s A/S, com sede em 

Dalbergstroget 5 , 2630 Taastrup, 

Denmark

N/173848

N/173849

N/173850

N/173851

N/173852

N/173853

N/173854

2021/10/28

Transmissão Huawei Technologies 

Co., Ltd. 8089 6 A

3401
Honor Device Co., Ltd., com sede 

em Suite 3401, Unit A, Building 6, 

Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 

West Road, Donghai Community, 

Xiangmihu Street, Futian District, 

Shenzhen, Guangdong, P.R. China

N/174156 2021/10/27

Licença de 

exploração

Kyowa Kirin Co., Ltd. Synmosa Biopharma Corporation, com 

sede em No. 396, Sec. 1, Neihu Road, 

Taipei, Taiwan, China

N/175541

N/175542

N/175543

2021/10/28

Modificação 

de identidade

N/176266 2021/10/28

Transmissão LEONG UN I

氹

12 L

LIANG HSI CHE
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N.º
Data de

despacho

 

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/177408

N/177409

N/177410

N/177411

N/177412

N/177413

N/177414

N/177415

2021/10/28

Transmissão

Hard Rock Limited Hard Rock Holdings Limited, com 

sede em Cannon Place, 78 Cannon 

Street, London EC4N 6AF, Reino 

Unido

N/186880

N/186881

2021/10/28

Transmissão 3-1

3

重新轉為有效

Revalidação

N.º Data de

revalidação

Data de despacho Titular Classe

N/075821 2021/11/01 2021/11/01 28

N/075822 2021/11/01 2021/11/01 28

司法判決

Decisão judicial

N.º

 / 

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º 
Data de trânsito em 

julgado
1 N/167958 BABYZEN

TJB

CV2-21-0052-CRJ 2021/09/27

2 N/164958 Islestarr Holdings Limited

TJB

CV1-21-0034-CRJ 2021/09/16

3 N/136070

 N/136071 CHEANG HONG LOK TJB

CV3-19-0067-CAO 2019/10/28

1 

2 

3 

1 A sentença do TJB manteve o despacho da concessão da marca para os seguintes produtos: «armações de usar às costas para 

transportar crianças; alcofas para transportar crianças; mochilas porta-bebés; bolsas porta-bebés; porta-bebés [faixas ou arneses 

para transportar bebés e crianças pequenas]; porta-bebés para transportar no peito; slings [panos] para o transporte de bebés; 

porta-bebés em tecido; sacos para fraldas (diaper bags); sacos para fraldas (nappy bags); carteiras marsupiais» e foram recusados 

os produtos «malas casuais; bolsas de mão para homem; sacos feitos em tecido, lona, couro, imitação de couro; sacos de viagem; 

mochilas [com duas alças]; sacos de mão; malas para uso em viagem; malas de viagem; baús [bagagem]; estojos de toilette».
2 A sentença do TJB revogou o despacho de recusa da marca.
3 A sentença do TJB declarou extinta a Instância pela inutilidade superveniente da lide.
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部分放棄

Renúncia parcial 

N.º
Data de 

despacho
Titular Parte renunciada

N/172285

N/172284

2021/11/01 Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc.  “Aparelhos e instrumentos médicos, 

excepto auxiliares de marcha…próteses ou 

materiais de obturação, não para uso dentário.”  

宣佈失效

Declaração de caducidade

N.º
Data de

caducidade
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/097220 2021/11/10 China Golden Jewelry (HK) 

Limited

35 231 1 b 232 1

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 232.º

N/097221 2021/11/10 China Golden Jewelry (HK) 

Limited

35 231 1 b 232 1

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 232.º

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/183681 2021/11/01 Aurecon Group Brand Pty Ltd ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/183816 2021/10/05

WONG Hao Leng

Parfums Christian Dior

N/184750 2021/11/01

LAI KEI BAKERY LIMITED

N/184751 2021/11/01

LAI KEI BAKERY LIMITED

N/184753 2021/11/01

LAI KEI BAKERY LIMITED

N/185281 2021/10/28 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185282 2021/10/28 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185283 2021/10/28 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185284 2021/10/28 CLARKE, MURRAY COLIN
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N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/185285 2021/10/28 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185286 2021/10/28 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185287 2021/10/28 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185288 2021/10/28 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185289 2021/10/28 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185979 2021/11/11 癀

N/185980 2021/11/11 癀

N/185981 2021/11/11 癀

N/186009 2021/11/11 CLARKE, MURRAY COLIN

N/186010 2021/11/11 CLARKE, MURRAY COLIN

N/186011 2021/11/11 CLARKE, MURRAY COLIN

N/186725 2021/11/08

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS 

ECONOMIA E CULTURAL DE SHENZHEN 

E DE MACAU

N/186727 2021/11/08

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS 

ECONOMIA E CULTURAL DE SHENZHEN 

E DE MACAU

N/186729 2021/11/08

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS 

ECONOMIA E CULTURAL DE SHENZHEN 

E DE MACAU

N/186730 2021/11/08

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS 

ECONOMIA E CULTURAL DE SHENZHEN 

E DE MACAU

N/186733 2021/11/08

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS 

ECONOMIA E CULTURAL DE SHENZHEN 

E DE MACAU

N/187184 2021/11/04

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/182285 2021/10/08 CLARKE, MURRAY COLIN
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營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.º do RJPI, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de nome e in-

sígnia de estabelecimento na RAEM, sobre os quais, a partir 

da data da publicação deste aviso, começa a contar o prazo de 

dois meses para a apresentação de reclamação.

 N.º : E/000320

 Data de pedido : 2021/10/18

 Requerente : 

 LEI IO SENG

 Endereço : 1 Q

 Nacionalidade :  Chinesa

 Actividade : 

 Nome ou Insígnia : 

 Cores de insígnia : 

 N.º : E/000321

 Data de pedido : 2021/10/19

 Requerente : 

 Endereço : 氹 41-43

G

 Nacionalidade :  Constituída segundo 

as leis de Macau

 Activ idade : 

 Nome ou Insígnia : 

 Cores de insígnia : 

 N.º : E/000322

 Data de pedido : 2021/10/21

 Requerente : 

 Endereço : 420 1

AI-AJ

 Nacionalidade :  Constituída segundo 

as leis de Macau

 Actividade : 

 Nome ou Insígnia : 

 Cores de insígnia : 

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de 

desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer 

terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002565

[22]  Data de pedido : 2020/11/06

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018 100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Cr iador :  Hong wei WA NG,  

Ningning LI,  Lei ZHANG

[51]  Classificação : 14 - 02

[54]  Título : 

 Monitores.



18978    48   2021  12  1 

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/05/06  China

N.º 202030197994.7

[21]  N.º : D/002587

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

[71]  Requerente : Rimowa GmbH

  Endereço : Richard-Byrd-Str. 13, 50829 Cologne, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Criador : Benoît Gérard Marie DAUCHIN

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Mala de Viagem sem alça para o ombro.

[57]  Resumo : - Mala rectangular com dois comparti-

mentos simétricos, articulados por dobradiças e fecha-

duras incorporadas;

 - os cantos do topo superior são arredondados;

 - há uma parte da frente principal e outra uma parte 

de trás principal;

 - ambos os compartimentos estão revest idos de 

reentrâncias paralelas na horizontal;

 - nas faces laterais da mala estão inseridas duas argo-

las para a afixação de alça;

 - duas fivelas (perpendiculares às reentrâncias referi-

das) contornam a mala, constituindo o respectivo fe-

cho;

 - nas referidas fivelas de fecho, constam dois pares 

de círculos (em cada fivela) que constituem os pés da 

mala na face inferior;

 - na face posterior as fivelas também constam dois cír-

culos de função decorativa;

 - tal como representado na figura.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/10/19  União Euro-

peia N.º 008207781-0001

[21]  N.º : D/002588

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

[71]  Requerente : Rimowa GmbH

  Endereço : Richard-Byrd-Str. 13, 50829 Cologne, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Criador : Benoît Gérard Marie DAUCHIN

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Mala de Viagem com alça para o ombro.

[57]  Resumo : - Mala rectangular com dois comparti-

mentos simétricos, articulados por dobradiças e fecha-

duras incorporadas;

 - os cantos do topo superior são arredondados;

 - há uma parte da frente principal e outra uma parte 

de trás principal;

 - ambos os compartimentos estão revest idos de 

reentrâncias paralelas na horizontal;

 - nas faces laterais da mala estão inseridas duas argo-

las para a afixação de alça;

 - uma alça para o ombro está afixada às referidas argo-

las;

 - duas fivelas (perpendiculares às reentrâncias referi-

das) contornam a mala, constituindo o respectivo fe-

cho;

 - nas referidas fivelas de fecho, constam dois pares 

de círculos (em cada fivela) que constituem os pés da 

mala;

 - na face posterior as fivelas também constam dois cír-

culos de função decorativa;

 - tal como representado na figura.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/10/19  União Euro-

peia N.º 008207781-0002

[21]  N.º : D/002652

[22]  Data de pedido : 2021/03/24

[71]  Requerente : GIVENCHY

  Endereço : 3, avenue George V, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Carole SEVAGAMY

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Correntes.
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[57]  Resumo : O pormenor do presente desenho: a 

forma e a configuração do artigo conforme mostrado 

nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/09/24  União Euro-

peia N.º 008182513

[21]  N.º : D/002653

[22]  Data de pedido : 2021/03/24

[71]  Requerente : GIVENCHY

  Endereço : 3, avenue George V, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Carole SEVAGAMY

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Correntes.

[57]  Resumo : O pormenor do presente desenho: a 

forma e a configuração do artigo conforme mostrado 

nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/09/24  União Euro-

peia N.º 008182513

[21]  N.º : D/002654

[22]  Data de pedido : 2021/03/24

[71]  Requerente : GIVENCHY

  Endereço : 3, avenue George V, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Carole SEVAGAMY

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Correntes.

[57]  Resumo : O pormenor do presente desenho: a 

forma e a configuração do artigo conforme mostrado 

nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/09/24  União Euro-

peia N.º 008182513

[21]  N.º : D/002655

[22]  Data de pedido : 2021/03/24

[71]  Requerente : GIVENCHY

  Endereço : 3, avenue George V, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Laura Geddes

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Joalharia.

[57]  Resumo : O pormenor do presente desenho: a 

forma e a configuração do artigo conforme mostrado 

nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/09/24  União Euro-

peia N.º 008182513

[21]  N.º : D/002665

[22]  Data de pedido : 2021/04/08

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  C r i a d o r :  X U N, K e l i a n g,  

CHEN,Weiwei,  LI, Qing,  WANG, Rui-

jiang,  LIU, Bin,  HUANG, Yifan

[51]  Classificação : 14 - 01

[54]  Título : 

 Auriculares.

[57]  Resumo : 
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1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/10/26  China

N.º 202030639425.3

[21]  N.º : D/002666

[22]  Data de pedido : 2021/04/09

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  C r i a d o r :  X U N, K e l i a n g,  

CHEN,Weiwei,  LI, Qing,  WANG, Rui-

jiang,  LIU, Bin,  HUANG, Yifan

[51]  Classificação : 14 - 01

[54]  Título : 

 Auriculares.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/10/26  China

N.º 202030640019.9

[21]  N.º : D/002667

[22]  Data de pedido : 2021/04/09

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  LI, Qing,  XUN, Keliang, 

 CHEN, Weiwei,  WANG, Chong,  XU, 

Yong,  TANG, Fen,  WANG, Zhiyao

[51]  Classificação : 14 - 01

[54]  Título : 

 Fone de ouvido sem fio.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/10/29  China

N.º 202030648142.5

[21]  N.º : D/002672

[22]  Data de pedido : 2021/04/14

[71]  Requerente : Tritium Holdings Pty Ltd

  Endereço : Unit 1, 31 Archimedes Place, Murarrie 

QLD 4172, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

[72]  Criador : Shelley Ellen Farrell

[51]  Classificação : 13 - 03

[54]  Título : 

 Uma estação de carregamento para veículos eléctricos.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja 

novidade é reivindicada é forma e/ou configuração 

de uma estação de carregamento para veículos eléc-

tricos, conforme representado na representação inde-

pendentemente da aparência dos cabos e conectores 

do veículo.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/10/27  Austrália

N.º 202015851
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[21]  N.º : D/002674

[22]  Data de pedido : 2021/04/20

[71]  Requerente : SONY INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Taichi NOKUO

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Controlador para dispositivo electrónico.

[57]  Resumo : 1) O artigo de acordo com o desenho 

desta aplicação é um controlador para operar um dis-

positivo electrónico.

 2) O controlador para dispositivo electrónico é carac-

terizado pela implementação na forma de um volan-

te inspirado em uma esfera e formado por entalhar 

partes desnecessárias da esfera, incluindo as partes 

frontais e traseiras, feitas em conjunto. A parte frontal 

do controlador é implementada na forma de um anel 

inclinado para trás e para cima, alargando-se na direc-

ção traseira e tendo uma geratriz recta na superfície 

lateral externa. A parte traseira do controlador é em 

forma de Г na vista frontal. O componente superior da 

parte traseira em forma de Г é implementado estrei-

tando para a direita na vista plana e tendo um ramo, 

curvado em forma de arco para a direita, alargando 

em direcção à sua extremidade externa adjacente à 

porção direita da superfície traseira da parte da frente.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/10/30  Japão

N.º 2020-023510

[21]  N.º : D/002675

[22]  Data de pedido : 2021/04/23

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  WANG, Yi

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Telemóvel.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/11/04  China

N.º 202030663123.X

[21]  N.º : D/002683

[22]  Data de pedido : 2021/04/29

[71]  Requerente : XOR 

 XOR UK Corporation Limited

  Endereço : 

11-12

 Unit 11-12, Stanhope Gate, Stanhope Rd, GU15 3DW 

Camberley, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Criador :  Hutch Hutchison

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Telefone móvel.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/11/05  

WIPO N.º DM/211243

[21]  N.º : D/002721

[22]  Data de pedido : 2021/07/13

[71]  Requerente : 

  Endereço : 157

6 N

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : , 

[51]  Classificação : 20 - 99
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  Figura : 

[21]  N.º : D/002723

[22]  Data de pedido : 2021/07/13

[71]  Requerente : 

  Endereço : 157

6 N

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : , 

[51]  Classificação : 20 - 99

[54]  Título : 

 Mascote.

[57]  Resumo : 

 

 2

  Figura : 

[54]  Título : 

 Mascote.

[57]  Resumo : Chico

 

 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002722

[22]  Data de pedido : 2021/07/13

[71]  Requerente : 

  Endereço : 157

6 N

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : , 

[51]  Classificação : 20 - 99

[54]  Título : 

 Mascote.

[57]  Resumo : 

 

 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002534 2021/11/09 2021/11/09

D/002547 2021/11/09 2021/11/09

Golden Wisdom Technology (Shenzhen) Co., Ltd
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發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21]  N.º : J/005322

[22]  Data de pedido : 2021/09/24

[71]  Requerente : 

 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LI-

MITED

  Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 坂 , 

, , , , , 

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002613 2021/11/09 2021/11/09 ELC MANAGEMENT LLC

D/002614 2021/11/09 2021/11/09 ELC MANAGEMENT LLC

D/002638 2021/11/09 2021/11/09 ELC MANAGEMENT LLC

D/002644 2021/11/09 2021/11/09

LEGUANO GMBH

D/002647 2021/11/09 2021/11/09 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

D/002718 2021/11/09 2021/11/09

Lei Chi Man

D/002769 2021/11/09 2021/11/09 ELC MANAGEMENT LLC

D/002770 2021/11/09 2021/11/09 ELC MANAGEMENT LLC

D/002771 2021/11/09 2021/11/09 ELC MANAGEMENT LLC

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980078144.X

Data de pedido 2019/11/27 N.º de anúncio CN 

113038948A 2021/06/25

[51]  C l a s s i f i c aç ão : A61K31/4375, A61K31/444, 

A61K31/5025, A61P35/00, A61P43/00, C07D471/04, 

C07D487/04

[54]  Título : 

 Composto heterocíclico.

[57]  R e s u m o :  

MALT1

I

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/11/28  Japão

N.º 2018-222530

[21]  N.º : J/005340

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001699.1
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Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113454643A 2021/09/28

[51]  Classificação : G06K 9/00

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e meio de armaze-

namento para associar informações do objecto.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/16  Singapura

N.º 10202106446P

[21]  N.º : J/005344

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001715.7

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113301971A 2021/08/24

[51]  Classificação : A63F13/55, A63F13/45, A63F13/70

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento electrónico e meio 

de armazenamento de alarme para jogos de mesa.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/21  Singapura

N.º 10202106722W

[21]  N.º : J/005355

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001778.2

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113383533A 2021/09/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4L 29/0 8 ,  H0 4L 29/0 6 , 

H04L12/24, G06F8/65, G06F8/71

[54]  Título : 

 Método de detecção de estado de jogo e de actualiza-

ção de configuração, dispositivo, equipamento e meio 

de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/16  Singapura

N.º 10202106467P
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[21]  N.º : J/005358

[22]  Data de pedido : 2021/09/29

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001733.5

Data de pedido 2021/06/28 N.º de anúncio CN 

113348454A 2021/09/03

[51]  Classificação : G06F21/33, G06F21/64

[54]  Título : 

 Um método de gerenciamento de cluster, dispositivo, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/25  Singapura

N.º 10202107015X

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/004958

[22]  Data de pedido : 2021/06/08

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 FLEXUS BIOSCIENCES, INC.

  Endereço : Route 206 And Province Line Road 

Princeton, New Jersey 08540 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : H.P. , J.C. , M. , J.P.

, M.K. , H.P. , J.R. , M. , 

J.A. , D.K. , J.A. , E.C. , 

W. , A.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580072533.3

Data de pedido 2015/11/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 107427499B 2021/04/16

[51]  C la s s i f ic aç ão : A61K31/4375, A61K31/4709, 

A61K31/496

[54]  Título : 

 Agentes imunoreguladores.

[57]  Resumo : 酶吲哚 2,3-

酶

吲哚 2,3- 酶

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/11/05  Estados Unidos 

da América N.º 62/075671

 2014/12/30  Estados Unidos da América

N.º 62/098022

[21]  N.º : J/005100

[22]  Data de pedido : 2021/07/29
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[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

  Endereço : 

181 1 , 310024

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910741989.4

Data de pedido 2019/08/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 110302386B 2021/05/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/06, A61K 31/585, 

A61K31/64, A61P3/10, A61P3/00

[54]  Título : 酰脲

 Produto de combinação compreendendo composto de 

tipo de «Limonin» e medicamento de tipo de sulfoni-

lureia.

[57]  Resumo : 

酰脲 脲

嗪 喹 脲

[21]  N.º : J/005115

[22]  Data de pedido : 2021/08/05

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 World Golf Systems Limited

  Endereço : 

5

 5 Kewferry Drive, Northwood, Middlesex, HA6 2NT 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680040159.3

Data de pedido 2016/07/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 107921310B 2021/05/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A63B2 4/0 0 ,  A63B43/0 0 , 

A63B37/00, A63B71/06

[54]  Título : 

 Aparelho de jogo de bola.

[57]  Resumo : 20

100 206

20

100 206 20

20 20

100 206 100

206 40

20

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/07/09  Reino Unido

N.º 1512037.1

[21]  N.º : J/005123

[22]  Data de pedido : 2021/08/06

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 UNIVERSITY OF MIAMI

  Endereço : 1951 NW 7th Avenue Miami, Florida 

33136 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580042330.X

Data de pedido 2015/08/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 107074967B 2021/06/08

[51]  Classificação : C07K19/00, C12N15/62, C12N5/10, 

A61K 38/20, A61P3/10, A61P 25/0 0, A61P37/02 , 

A61P19/0 2 ,  A61P 29/0 0 ,  A61P1 /12 ,  A61P1 /0 0 , 

A61P37/06, A61P17/06, A61P31/14, A61P17/14

[54]  Título : -2/ -2 α

 Proteínas de fusão de interleucina-2/ receptor α da 

interleucina-2 e métodos de uso.

[57]  Resumo : 

a

-2 IL-2 肽

b 肽 肽

肽 -2 α I L-2Rα

IL-2

IL-2/IL-2Rα

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/08/06  Estados Unidos 

da América N.º 62/033726

[21]  N.º : J/005188

[22]  Data de pedido : 2021/08/24
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[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 SPHERE OPTICS COMPANY, LLC

  Endereço : 4440 Old Barker Hill RD, Jamesville, 

New York 13078 US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M J  GIORDANO, Meyer, 

J., R S  ENGLERT, Robert, S., C  COT-

TON, Christopher , W D  SCHMIDT, W., David

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680080340.7

Data de pedido 2016/12/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 108604055B 2021/05/25

[51]  Classificação : G03B37/06, G02B13/06, G03B30/00

[54]  Título : 

 Lente catadióptrica omnidireccional com contorno as-

férico ímpar ou lente múltipla.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2015/12/28  Estados Unidos 

da América N.º 62/271,462

[21]  N.º : J/005189

[22]  Data de pedido : 2021/08/24

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[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 : J F  QUINN, John, Frederick, 

V  KHLEBNIKOV, Vladimir

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480053771.5

Data de pedido 2014/07/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 105593224B 2021/05/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, A61K31/517, 

C07D239/91, C07D401/04, C07D471/04

[54]  Título : 喹 啉

 Novos compostos de «quinazolinone» que servem de 

inibidores de bromodomínio.

[57]  Resumo : 

BET

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/07/31  Estados Unidos 

da América N.º 61/860,403

[21]  N.º : J/005193

[22]  Data de pedido : 2021/08/25

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 Guilin GFS Monk Fruit Corporation

  Endereço : 

5

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710996442.X

Data de pedido 2017/10/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 107969532B 2021/06/01

[51]  Classificação : A23F3/34

[54]  Título : 

 Uma bebida instantânea com sabor de fructus momor-

dicae e seu método de preparação.

[57]  Resumo : 

+ 2.5

8.0 15％ 35％ 苷V

10％

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/10/24  China

N.º PCT/CN2016/103076
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[21]  N.º : J/005197

[22]  Data de pedido : 2021/08/26

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY

  Endereço : Office of Technology Transfer and 

Business Development, 0690 SW Bancroft Street, 

Portland, Oregon 97239, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T , J , A

, T , S , J M , T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780043724.6

Data de pedido 2017/05/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 109475121B 2021/06/25

[51]  Classificação : C07C235/20, C07C59/70

[54]  Título : 

 Derivado de sobetiroma.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/05/18  Estados Unidos 

da América N.º 62/338,178

[21]  N.º : J/005223

[22]  Data de pedido : 2021/08/26

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 GILEAD SCIENCES, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B M , , J M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680065167.3

Data de pedido 2016/11/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 108348473B 2021/06/18

[51]  Classificação : A61K9/20, A61K9/28, A61K31/513, 

A61K31/5365, A61K31/675, A61P31/18, A61K9/24, 

A61K31/553

[54]  Título : 

 Composição terapêutica para o tratamento do vírus da 

imunodeficiência humana.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/09  Estados Unidos 

da América N.º 62/253,042

 2016/09/26  Estados Unidos da América

N.º 62/399,999

[21]  N.º : J/005226

[22]  Data de pedido : 2021/08/27

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 279

200245

 No. 279 Wenjing Road, Minhang District, Shanghai, 

200245, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  ZHANG, Guobao,  

SHU, Chunfeng,  HU, Qiyue,  HE, Feng, 

 TAO, Weikang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780017416.6

Data de pedido 2017/11/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 108884092B 2021/06/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/395, 

A61P31/12, A61P35/00

[54]  Título : 吡

 Derivado de “pirazolo-hetero aril”, seu método de pre-

paração e sua aplicação em medicina.

[57]  Resumo : 吡

I
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吡

TLR7 I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/11/28  China

N.º 201611066071.7

[21]  N.º : J/005243

[22]  Data de pedido : 2021/08/31

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 ROCHE GLYCART AG

  Endereço : Wagistrasse 18 CH-8952 Schlieren, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , S , M , E

, T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610388334.X

Data de pedido 2012/03/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 105949313B 2021/06/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K19/0 0 , 

A61K39/395, A61P7/02, A61P25/00, A61P29/00, 

A61P35/00, A61P3/10

[54]  Título : Fc

 Anticorpo contra variantes Fc.

[57]  Resumo : Fc 肽

Fc

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/03/29  União Euro-

peia N.º 11160251.2

[21]  N.º : J/005326

[22]  Data de pedido : 2021/09/27

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[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 ZL201910205219.8

Data de pedido 2019/03/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 109920016B 2021/06/25

[51]  Classificação : G06T9/00

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de geração de imagem, seu equi-

pamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005327

[22]  Data de pedido : 2021/09/27

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[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 ZL201910101153.8

Data de pedido 2019/01/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 109829433B 2021/06/25

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/62, G06N3/04

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento electrónico e meio de 

armazenamento para reconhecimento de imagem facial.
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[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005329

[22]  Data de pedido : 2021/09/27

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 PRECISION MEDICINE HOLDINGS PTY LTD

  Endereço : Box 640 Unley P.O. Annexe, Mary 

Street, Unley, South Australia 5061, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

[72]  Inventor : S S  WILLIAMS, Stephanie 

Sue, G  TUCKER, Graeme

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780066733.7

Data de pedido 2017/09/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 110023752B 2021/06/29

[51]  Classificação : G01N33/48

[54]  Título : 

 Diagnóstico, prognóstico e tratamento para esquizo-

frenia e psicose esquizoafectiva.

[57]  Resumo : 

MTH FR

[30]  Prioridade : 2016/09/26  Austrália

N.º 2016903895

[21]  N.º : J/005330

[22]  Data de pedido : 2021/09/27

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J , O , M , R

, C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480036042.9

Data de pedido 2014/07/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 105339489B 2021/09/03

[51]  Classificação : C12N5/071

[54]  Título : 

 Método para diferenciação de células-tronco pluripo-

tentes em precursores renais multi-competentes.

[57]  Resumo : PSC

Six2

ESC iPSCs

Six2

[30]  Prioridade : 2013/07/29  União Euro-

peia N.º 13178342.5

[21]  N.º : J/005331

[22]  Data de pedido : 2021/09/27

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : S , M , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780010290.X

Data de pedido 2017/02/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 108601912B 2021/08/17

[51]  Classificação : A61M5/32

[54]  Título : 

 Dispositivo e método para remoção segura e fácil de 

um elemento de escudo de agulha de uma seringa me-

dicinal.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/02/08  União Euro-

peia N.º 16154644.5

[21]  N.º : J/005333

[22]  Data de pedido : 2021/09/27

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 MEDIMMUNE LIMITED

  Endereço : Milstein Building, Granta Park, Cam-

bridge Cambridgeshire CB21 6GH United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : R , J , J , M

, S , C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710735648.7

Data de pedido 2013/03/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 107540742B 2021/06/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/705, A61K 38/17, 

A61P29/0 0, A61P19/02 , A61P17/06, A61P37/02 , 

A61P11/0 6 , A61P1/0 0, A61P13/12 , A61P19/0 8 , 

A61P17/14, A61P37/06

[54]  Título : CTLA-4

 Variantes CTLA-4.

[57]  Resumo : 

T 4 C T L A-4

C T LA-4

CTLA-4

CTLA-4 IgG Fc

[30]  Prioridade : 2012/05/11  Estados Unidos 

da América N.º 61/645,686

[21]  N.º : J/005334

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 MacroGenics, Inc.

  Endereço : 9704 Medical Center Drive, Rockville, 

Maryland, 20850, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E , L S , K , R

– , P A , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580034116.X

Data de pedido 2015/06/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 106715470B 2021/08/27

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : PD-1 LAG-3

 Anticorpos duplos ligados covalentemente a PD-1 e 

LAG-3 com imunorreatividade e métodos de uso dos 

mesmos.

[57]  Resumo : 肽

PD-1

L AG-3

PD-1x LAG-3

肽

PD-1

LAG-3

PD-1x LAG-3

Fc

Fc Fc

PD-1 LAG-3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/26  Estados Unidos 

da América N.º 62/017,467

[21]  N.º : J/005335

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 The University of Queensland

  Endereço : St Lucia, Queensland 4072, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

[73]  Titular : 

 The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the 

other Members of Board, of the College of the Holy and 

Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin

  Endereço : College Green, Dublin 2, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

[72]  Inventor : , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680010446.X
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Data de pedido 2016/02/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 107428696B 2021/08/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D231/18, C07D307/64, 

C07D311/60, C07D407/12, C07D405/12, C07D403/12, 

C07D213/71, C07D217/22, C07D249/12, C07D271/12, 

C07D333/34, C07D277/36, C07D333/62, C07D249/04, 

C07D417/12, C07D307/82, C07C311/54, C07C311/56, 

C07D307/18, C07D309/08, C07D401/06, C07D249/06, 

C07D413/12, C07D241/24, C07D311/18, C07D317/62, 

C07D235/02, C07D261/18, C07D207/38, C07D241/44, 

C07D495/06, C07D498/04, C07D217/24, A61P37/00, 

A61P17/0 0, A61P9/0 0, A61P 35/0 0, A61P 31/0 0, 

A61P13/12 , A61P1/0 0, A61P11/0 0, A61P15/0 0, 

A61P25/00, A61K31/64

[54]  Título : 酰脲

 «Sulfonylureas» e respectivos compostos e uso dos mesmos.

[57]  Resumo : 酰脲

N LR P3

NLR P3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/02/16  Austrália

N.º 2015900507

[21]  N.º : J/005356

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , , , L M , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780050951.1

Data de pedido 2017/06/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 109563100B 2021/08/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P35/00

[54]  Título : 

 Formas cristalinas de composto de «Triazolopyrimidine».

[57]  Resumo : 

PRC2

[30]  Pr ior idade : 2016/06/20  China

N.º PCT/CN2016/086350

[21]  N.º : J/005357

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 Celgene Corporation

  Endereço : 86 Morris Avenue Summit, NJ 07901, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : H , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711401933.1

Data de pedido 2013/08/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 108245518B 2021/08/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/5377, A61P35/0 0, 

A61P35/02, G01N33/574

[54]  Título : 3- 4- 4- 啉

-1- 吲哚-2- 哌 -2, 6- 

 M é t o d o s  d e  t r a t a m e n t o d e  c â n c e r  u s a n d o 

«3-(4-((4-(morpholinomethyl)benzyl)oxy)-1-oxoisoin-

dolin-2-yl)piperidine-2,6-dione».

[57]  Resumo : 

3- 4- 4- 啉

-1- 吲哚-2- 哌 -2, 6-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/08/09  Estados Unidos 

da América N.º 61/681 ,447

 2012/11/05  Estados Unidos da América

N.º 61/722 ,727

[21]  N.º : J/005366

[22]  Data de pedido : 2021/09/29

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE

  Endereço : 161

 161, Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea
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  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810756273.7

Data de pedido 2013/01/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 109194967B 2021/09/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/50 ,  H0 4N19/ 70 , 

H04N19/196, H04N19/463, H04N19/126

[54]  Título : 

 Dispositivo de codificação e decodificação de vídeo 

usando a matriz de quantização.

[57]  Resumo : 

  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/005367

[22]  Data de pedido : 2021/09/29

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE

  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 ZL201810756997.1

Data de pedido 2013/01/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 108924571B 2021/09/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/70, H04N19/196, 

H04N19/463, H04N19/50, H04N19/126, H04N19/176

[54]  Título : 

 Método de codificação e decodificação de vídeo usan-

do a 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/005368

[22]  Data de pedido : 2021/09/29

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 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 patente ZL201811077358.9

Data de pedido 2018/09/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 109345540B 2021/07/13

[51]  Classificação : G06T7/11, G06T7/136

[54]  Título : 

 Um método de processamento de imagem, equipamen-

to electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 



18994    48   2021  12  1 

N

N N

N

N 1 N

  Figura : 

[21]  N.º : J/005369

[22]  Data de pedido : 2021/09/29

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[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 ZL201780039254.6

Data de pedido 2017/06/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 109311880B 2021/09/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D519/00, 

A61K31/519, A61P31/20

[54]  Título : 

吡

 Novos compostos de «tetrahydropyridopyrimidine» 

para o tratamento e profilaxia da infecção pelo vírus 

da hepatite B.

[57]  Resumo : I

R1 R4 A W Q Y

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/06/29  China

N.º PCT/CN2016/087607

[21]  N.º : J/005370

[22]  Data de pedido : 2021/09/29

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : G , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680073882.1

Data de pedido 2016/12/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 108369227B 2021/07/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G01N33/536, G01N33/68, 

G01N33/94

[54]  Título : 酶 TADELIS

 Ensaio de imunoabsorção enzimática de dissociação 

ácida em três passos.

[57]  Resumo : 

i

i i i i i

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/16  União Euro-

peia N.º 15200446.1

[21]  N.º : J/005372

[22]  Data de pedido : 2021/09/29

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880063286.4

Data de pedido 2018/09/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 111148956B 2021/07/02

[51]  Classificação : F26B5/06

[54]  Título : 
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 Tampa para frasco de liofilização e método destinado 

a fechar o frasco de liofilização.

[57]  Resumo : 112

110 110 114

114 116

110 122 112

120 118

114 124

110 126 112

120 118

124 114 128

116 114

116 124

130 130 110

122 126

136 132

112 134

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/09/28  União Euro-

peia N.º 17193669.3

[21]  N.º : J/005373

[22]  Data de pedido : 2021/09/29

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 ACERTA PHARMA B.V.

  Endereço : Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss, The 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

[72]  Inventor : F , T , T , E

, C , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680050713.6

Data de pedido 2016/07/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 108349978B 2021/07/23

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D487/04, A61K31/4985, 

A61P35/00

[54]  Título : S -4- 8- -3- 1- -2- 酰 吡

-2- [1,5-a]吡嗪-1- -N- 吡 -2-

酰

 Formas sólidas e formulações de «(S)-4-(8-amino-3-(1-

-(but-2-ynoyl)pyrrolidin-2-yl)imidazo[1,5-a]pyrazin-1-

-yl)-N-(pyridin-2-yl)benzamide».

[57]  R e s u m o  :  

S -4- 8- -3- 1- -2- 酰 吡 -2-

[1,5-a]吡嗪-1- -N- 吡 -2- 酰

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/07/02  Estados Unidos 

da América N.º 62/188468

 2015/12/28  Estados Unidos da América

N.º 62/271708

[21]  N.º : J/005374

[22]  Data de pedido : 2021/09/29

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 MEDIMMUNE, LLC

  Endereço : One Medimmune Way, Gaithersburg, 

MD 20878 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B , J J , O , C

K

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580032548.7

Data de pedido 2015/06/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 106456767B 2021/07/09

[51]  Classificação : A61K39/40

[54]  Título : 

 Tratamento de infecções polibacterianas.

[57]  Resumo : 

α
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/19  Estados Unidos 

da América N.º 62/014506

 2015/03/31  Estados Unidos da América

N.º 62/140849

[21]  N.º : J/005375

[22]  Data de pedido : 2021/09/29

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 ASTRAZENECA AB

  Endereço : SE-151 85, Sodertalje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : A , M A , W , J

P , D W , S L , D

, B , J , M L , Q , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780022366.0

Data de pedido 2017/04/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 109071566B 2021/08/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D515/22, A61K31/395, 

A61P35/00

[54]  Título : MCL-1

 Inibidores macrocíclicos de MCL-1 para o tratamento 

de câncer.

[57]  R e s u m o  :  

17 - - 5 , 1 3 , 14 , 2 2 - - 2 8 - - 2 , 9 -

-5,6,12,13,22- 27.7.1.14,7.011,15.016,21.0

20,24.030,35 -1 37 ,4 38 ,6,11,14,16,18,20,2

3,29,31,33,35- -23- I

 

1 7 - - 5 , 1 3 , 1 4 , 2 2 - - 2 8 - - 2 , 9 -

-5,6,12,13,22- 27.7.1.14,7.011,15.016,21.0

20,24.030,35 -1 37 ,4 38 ,6,11,14,16,18,20,

23,29,31,33,35- -23-

[30]  Prioridade : 2016/04/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/326156

[21]  N.º : J/005376

[22]  Data de pedido : 2021/09/30

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 TOKUSHIMA UNIVERSITY

  Endereço : 2-24, Shinkura-cho, Tokushima-shi, 

Tokushima Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  FUJIWARA Shigeki, 

 AO Jinpin,  RI You, 畑  KITAHATA Hi-

roshi

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911178977.1

Data de pedido 2019/11/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 111987814B 2021/07/06

[51]  Classificação : H02J50/20, H02J50/27, H02M7/06, 

H01L29/47, H01L29/872

[54]  Título : 

 Sistema de alimentação de microondas para uso médi-

co, circuito de recepção de energia e diodo de barreira 

Schottky.

[57]  Resu mo : 

1000

200 220

100 220

113

113

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2019/05/23  Japão

N.º 2019-097136

[21]  N.º : J/005377

[22]  Data de pedido : 2021/10/05

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : F , , 貟 , , 

, 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780036004.7

Data de pedido 2017/06/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 109311851B 2021/08/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D403/04, A61K31/55, 

C07D471/04

[54]  Título : 䓬 酰

 Compostos de «dihydropyrimidinyl benzazepine car-

boxamide».

[57]  Resumo : i 䓬 酰

X R1 R6

TLR8

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/06/12  China

N.º PCT/CN2016/085471

[21]  N.º : J/005378

[22]  Data de pedido : 2021/10/05

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , 貟 , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780032147.0

Data de pedido 2017/05/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 109311854B 2021/08/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D403/12, C07D223/16, 

C07D401/12, C07D405/12, C07D413/12, C07D417/12, 

A61K31/55, A61P11/06, A61P29/00, A61P35/00, 

A61P43/00

[54]  Título : 酰 酰

 Compostos de «benzazepine dicarboxamide» com fun-

ção de amida secundária.

[57]  Resumo : 

酰 R1 R4

T L R

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/05/23  China

N.º PCT/CN2016/082992

[21]  N.º : J/005379

[22]  Data de pedido : 2021/10/05

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080, United States

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 EPIC SCIENCES INC.

  Endereço : 9381 Judicial Drive, Suite 200, San 

Diego, California 92121, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : O , I – , D

, F , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680029704.9

Data de pedido 2016/04/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 108064343B 2021/07/09

[51]  Classificação : G01N33/574, A61K47/68

[54]  Título : 

 Composições e métodos para a análise do câncer de próstata.

[57]  R e s u m o : 

TSA C TC ST EA P1

ST EA P1-A DC

mCRPC

[30]  Prioridade : 2015/04/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/150,724

[21]  N.º : J/005381

[22]  Data de pedido : 2021/10/05

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 SCICLONE PHARMACEUTICALS INTERNA-

TIONAL LTD.

  Endereço : 23 Lime Tree Bay Avenue, 2ND Floor, 

Governors Square, Suite #5-204, Grand Cayman, Cayman 

Islands KY1-1108

  Nacionalidade :  Caimanesa

[72]  Inventor : R S , C , F

  Patente de I nvenç ão da 
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DNPI : N.º de patente ZL201580057457.9

Data de pedido 2015/10/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 107148279B 2021/09/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 38/22 ,  A61K 38/0 0 , 

A61K38/10

[54]  Título : 

 Tratamento de câncer com imunoestimulantes.

[57]  Resumo : 

α 肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/066 ,862

 2015/09/08  Estados Unidos da América

N.º 62/215 ,433

[21]  N.º : J/005382

[22]  Data de pedido : 2021/10/05

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, 

MA 02139, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M O , D , S , 

, S P , C , H , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580044952.6

Data de pedido 2015/06/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 106999479B 2021/07/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/44, A61K31/506, 

C07D239/24

[54]  Título : SUMO 酶

 Compostos de heteroaril úteis como inibidores da en-

zima de activação SUMO.

[57]  Resumo : I

Y Ra Ra Rb Rc X1 X2

X3 Rd Z1 Z2

Sumo 酶 SA E

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/07/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/019 ,756

 2015/06/28  Estados Unidos da América

N.º 62/185 ,678

[21]  N.º : J/005383

[22]  Data de pedido : 2021/10/05

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[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 ZL201811367869.4

Data de pedido 2018/11/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 109614876B 2021/07/27

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/46, G06K9/62, 

G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de detecção de ponto-chave, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005384

[22]  Data de pedido : 2021/10/05

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[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 ZL201811639702.9

Data de pedido 2018/12/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 109801270B 2021/07/16

[51]  Classificação : G06T7/00, G06T7/136, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de determinação de ponto de 

ancoragem, equipamento electrónico e meio de arma-

zenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005385

[22]  Data de pedido : 2021/10/05

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 RAQUALIA PHARMA INC.

  Endereço : 1-21-19, Meieki Minami, Nakamura-

-ku, Nagoya-shi, Aichi 450-0003 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580025740.3

Data de pedido 2015/08/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 106459147B 2021/08/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K 5/0 65, A61K 31/437, 

A61K38/00, A61P5/00, C07D471/04

[54]  Título : 肽

 Derivados de serina usados como agonistas do recep-

tor da grelina.

[57]  Resumo : I

肽

GHSR la

肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/08/05  Estados Unidos 

da América N.º 62/033,369

[21]  N.º : J/005386

[22]  Data de pedido : 2021/10/08

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680038736.5

Data de pedido 2016/08/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 107709342B 2021/09/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 H1 / 0 0 ,  C 0 7 H15/ 0 8 , 

C07C229/02, C07H21/02

[54]  Título : 酰

 Processos para a preparação de derivados de ácido de 

N-Acetilgalactosamina.

[57]  Resumo : GalNAc

n 0-10 Gal NAc

GalNAc 苷



19000    48   2021  12  1 

 2012/02/10  Coreia do Sul N.º 10-2012-0013996

 2012/04/16  Coreia do Sul N.º 10-2012-0038971

[21]  N.º : J/005388

[22]  Data de pedido : 2021/10/08

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 PFIZER INC.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M  BOEHM, Markus, S

 CABRAL, Shawn, M S  DOWLING, Mat-

thew S.,  FUTATSUGI, Kentaro, K  

HUARD, Kim, E C Y  LEE, Esther Cheng Yin, 

Q  LI, Qi fang, A T  LON DR EGA N, 

Allyn T., J  POLIVKOVA, Jana, D A

 PRICE, David A.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780050709.4

Data de pedido 2017/08/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 109641875B 2021/08/31

[51]  Classificação : C07D401/14, A61K31/506, A61P3/00

[54]  Título : 酰 酰 酶2

 Inibidores de diacilglicerol aciltransferase 2.

[57]  Resumo : 酰 酰

酶2 DGAT2

DGAT2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/19  Estados Unidos 

da América N.º 62/377,137

[21]  N.º : J/005389

[22]  Data de pedido : 2021/10/08

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 Bausch Health US, LLC

  Endereço : 400 Somerset Corporate Boulevard, 

Bridgewater, New Jersey 08807, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G J , R , V

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680035629.7

Data de pedido 2016/06/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 108282998B 2021/07/06

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/06  União Euro-

peia N.º 15180058.8

[21]  N.º : J/005387

[22]  Data de pedido : 2021/10/08

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE

  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 ZL201810756616.X

Data de pedido 2013/01/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 108683916B 2021/09/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/126, H04N19/196, 

H04N19/463, H04N19/50, H04N19/70, H04N19/176

[54]  Título : 

 Método de codificação e decodificação de vídeo usan-

do a 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  Coreia do Sul N.º 10-2012-0011672

 2012/02/09  Coreia do Sul N.º 10-2012-0013462
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/0 6, A61K 31/573, 

A61K31/4436, A61K9/06, A61K9/107, A61K47/44, 

A61K47/14, A61P17/06

[54]  Título : 

 Composição parcial compreendendo corticosteroide e 

retinóide para o tratamento de psoríase.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2015/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 62/181,481

[21]  N.º : J/005390

[22]  Data de pedido : 2021/10/08

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  IGAUE Tsuyoshi

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680065917.7

Data de pedido 2016/05/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 108289754B 2021/09/07

[51]  Classificação : A61F7/03

[54]  Título : 

 Dispositivo de aquecimento.

[57]  Resumo : 

1 3

1

2

3

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/09/11  Japão

N.º PCT/JP2015/075810

 2015/09/11  Japão N.º PCT/JP2015/075811

[21]  N.º : J/005391

[22]  Data de pedido : 2021/10/08

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  HASEGAWA, Tomomi, 

 KANEMOTO, Hirokazu,  NAKA-

TA, Takahiro

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580040294.3

Data de pedido 2015/07/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 106659713B 2021/09/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/4166, A61K31/19, 

A61K45/00, A61P17/02, A61P43/00

[54]  Título : 

 Composição tópica.

[57]  Resumo : 

(A)

(B)

[30]  Pr ior idade : 2014/07/22  Japão

N.º 2014-148570

[21]  N.º : J/005392

[22]  Data de pedido : 2021/10/08

[24]  Data de despacho : 2021/11/08

[73]  Titular : 

 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

  Endereço : Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : O F , M , P , P

, T , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680058329.0

Data de pedido 2016/10/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 108135169B 2021/07/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A01N43/4 0 ,  A01N43/50 , 

A01N43/54, A01N43/82, A01N43/88, A01N47/06, 

A01N55/00

[54]  Título : 

 Compostos e composições com função de golpe ou ac-

tividade de inibição de alimentação de sangue contra 

pragas de insectos.
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[57]  Resumo : 4-

吡

蝽

蝽

蝽

[30]  Prioridade : 2015/10/06  Estados Unidos 

da América N.º 62/238,050

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

 

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/000069 2021/11/12

Modificação de 

identidade

Angel Playing Cards 

Co., Ltd. ANGEL GROUP CO., LTD.

Modificação de 

sede

Angel Playing Cards 

Co., Ltd.

4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

J/000456

J/000559

J/000693

J/000821

J/001069

J/001152

J/001185

J/001219

J/001310

J/001845

J/001886

J/002012

J/002077

J/002090

J/002091

J/002463

J/002494

J/002495

J/002496

J/002497

J/002560

J/002610

J/002711

J/002712

J/002769

J/002784

J/002837

J/002838

J/002880

J/003083

J/003141

J/003196

J/003203

J/003215

J/003462

J/003463

J/003585

J/003667

J/003687

J/003688

J/003689

J/003815

J/004052

J/004118

2021/11/12

Modificação de 

identidade A N G E L P LAY I N G 

CARDS CO., LTD.

ANGEL GROUP CO., LTD.

Modificação de 

sede A N G E L P LAY I N G 

CARDS CO., LTD.

4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de 

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 
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da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001659

[22]  Data de pedido : 2020/05/18

[71]  Requerente : 

  Endereço : 38 210

5 8

[72]  Inventor : , , 

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Um sistema de jogos que mostra a história das proba-

bilidades aleatórias.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : I/001726

[22]  Data de pedido : 2021/09/17

[71]  Requerente : Luk Fook Holdings Company Limited

  Endereço : Floor 15, 20, 25 & 27, Metropole Square, 

No.2 On Yiu Street, Shatin, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Inventor :  WONG Wai Sheung

[51]  Classificação : C25D1/10

[54]  Título : 

 Um ornamento de ouro físico e seu método de electro-

formação.

[57]  Resumo : 

0.02-0.08m m

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.

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001345 2021/11/04 Paltronics Australasia Pty 

Limited

9 1 f 86 1 a

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 86
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聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

I/001606 2021/06/21 SenSen Networks Group Pty Ltd KATO Hiroshi

實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000320

[22]  Data de pedido : 2020/12/29

[71]  Requerente : 

 Shenzhen SenseTime Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  WANG, Xu,  MA, Junsheng

[51]  Classificação : G01J5/52

[54]  Título : 

 Dispositivo de radiação de corpo negro.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/05/19  China

N.º 202020844621.9

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

U/000328 2021/11/04 2021/11/04



N.º 48 — 1-12-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 19005

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

U/000104

U/000105

U/000113

U/000116

U/000117

U/000119

U/000198

2021/11/12

Modificação de 

identidade

ANGEL PLAYING CARDS CO., 

LTD. ANGEL GROUP CO., LTD.

Modificação de 

sede

ANGEL PLAYING CARDS CO., 

LTD.

4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

藥品及植物藥劑產品保護補充證明書的保護

Protecção de Certificado Complementar de Protecção

para Medicamentos e Produtos Fito-farmacêuticos

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de certificado complementar de protecção para 

medicamentos e produtos fito-farmacêuticos na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso 

para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

藥品及植物藥劑產品保護補充證明書的保護

Protecção de certificado complementar de protecção para medicamentos e produtos fito-farmacêuticos

 N.º : F/000023

 Data de pedido de certificado : 2021/10/22

 Data de despacho de certificado : 2021/11/05

 Requerente :

Genentech, Inc.

 Nacionalidade :  Americana

/  Domicílio/Sede : 1 DNA Way, MS#49, South San Francisco, California 94080- 

-4990, U.S.A.

 N.º da patente : J/004113

 Título da patente de invenção : CD79B

Anticorpos anti-CD79B e imunoconjugados e métodos de 

uso.

N.º da primeira autorização de colocação do produto no 

mercado no Território

: 2021/090034/2

Data da primeira autorização de colocação do produto no 

mercado no Território

: 2021/02/02

 Identificação do produto : Polivy (polatuzumab vedotin-piiq)

 Prazo de validade : 2035/07/15
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更正

Rectificações

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/181178 2021 6 2 22

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 21, II 

Série, de 2 de Junho de 2021)

..implantes cirúrgicos compostos 

por colagénio para uso na reparação 

e melhor ia da pe le ; implantes 

cirúrgicos compostos por colagénio 

para gestão de feridas e alívio da dor.

...implantes cirúrgicos (tecidos vivos) 

compostos por colagénio para uso 

na reparação e melhoria da pele; 

implantes cirúrgicos (tecidos vivos) 

compostos por colagénio para gestão 

de feridas e alívio da dor.

N/183190

N/183205

N/184724

2021 9 15 37

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 37, II 

Série, de 15 de Setembro de 2019)

...... . . . . . .

N/184861 2021 11 3 44

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 44, II 

Série, de 3 de Novembro de 2021)

Metais preciosos e suas ligas, ...jóias 

para bolsas.

Metais preciosos e suas ligas, ...jóias 

para bolsas, acessórios decorativos 

para bolsas, nomeadamente amuletos 

para bolsas.

2021 11 3 44 N/177643 N/177644 N/177658 N/177660 N/177662

N/182957

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 44, II Série, de 3 de Novembro de 2021, em relação ao mapa de concessão da marca 

n.os N/177643 e N/177644, N/177658, N/177660, N/177662 e N/182957 considerem-se sem efeito esta publicação.

2021 11 17 46 N/177647 N/177655

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 46, II Série, de 17 de Novembro de 2021, em relação ao mapa de concessão parcial 

recusa parcial da marca n.os N/177647 a N/177655, considerem-se sem efeito esta publicação.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 12 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $485,460.00
(Custo desta publicação $ 485 460,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Aviso

Despacho n.º 2/DICJ/2021

Ao abrigo do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), 
dos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 

博 彩 監 察 協 調 局

通 告

2/DICJ/2021

15/2009

26/2009
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(Disposições complementares do estatuto do pessoal de di-
recção e chefia), da alínea 6) do artigo 4.º do Regulamento 
Administrativo n.º 19/2021 (Organização e funcionamento da 
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos), e do n.º 3 do 
Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 67/2020, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 24, II Série, de 10 de Junho de 2020, determino o 
seguinte: 

1. Delego e subdelego no subdirector, Lio Chi Chong, as se-
guintes competências:

1) Assinar o expediente dirigido a entidades públicas e 
privadas da Região Administrativa Especial de Macau, com 
excepção do dirigido ao Gabinete do Chefe do Executivo, aos 
Gabinetes dos titulares dos principais cargos, à Assembleia 
Legislativa, ao Gabinete do Procurador e ao Gabinete do Pre-
sidente do Tribunal da Última Instância;

2) Autorizar a apresentação dos trabalhadores e seus fami-
liares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Servi-
ços de Saúde;

3) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias, até ao limite legalmente previsto;

4) Autorizar a adopção do trabalho por turnos;

5) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados, com excepção dos excepcio-
nados por lei;

6) Homologar as propostas de formação para efeitos de acesso;

7) Autorizar a mudança de escalão nas categorias do pessoal 
do quadro e do pessoal contratado por contrato administrativo 
de provimento;

8) Autorizar a atribuição de prémios de antiguidade e de 
subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de 
antiguidade e dos subsídios de residência e de família) ou nos 
contratos, e a atribuição do prémio de tempo de contribuição 
previsto na Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Traba-
lhadores dos Serviços Públicos), aos respectivos trabalhadores.

2. Delego e subdelego no subdirector, Lio Chi Chong, as 
competências para a prática dos seguintes actos, no âmbito das 
competências do Departamento Jurídico e de Licenciamento, 
do Departamento de Auditoria de Finanças e de Conformida-
de e do Departamento de Estudos de Jogos e de Ligação: 

1) Justificar ou injustificar faltas;

2) Autorizar o gozo de férias e decidir sobre pedidos de alte-
ração e de antecipação do gozo das mesmas, com excepção do 
pessoal de chefia;

3) Conceder licença especial, com excepção do pessoal de 
chefia;

4) Decidir sobre pedidos de transferência de férias por moti-
vos pessoais ou por conveniência de serviço, com excepção do 
pessoal de chefia;

19/2021

67/2020

87/89/M

2/2011

8/2006
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5) Homologar as avaliações do desempenho dos trabalhado-
res, com excepção do pessoal de chefia.

3. Delego e subdelego no chefe, substituto, do Departamento 
de Inspecção de Jogos, Alexandre Alves Rodrigues, ou em 
quem o substitua na sua ausência, falta ou impedimento, as 
competências para a prática dos seguintes actos, no âmbito das 
competências da respectiva subunidade:

1) Aplicar as sanções administrativas nos termos do n.º 2 do 
artigo 14.º da Lei n.º 10/2012, alterada pela Lei n.º 17/2018 — 
«Condicionamento da entrada, do trabalho e do jogo nos casi-
nos»;

2) Adoptar medidas preventivas nos termos do artigo 16.º da 
Lei n.º 10/2012, alterada pela Lei n.º 17/2018 — «Condiciona-
mento da entrada, do trabalho e do jogo nos casinos»;

3) Justificar ou injustificar faltas, nos termos da lei;

4) Autorizar o gozo de férias e decidir sobre pedidos de alte-
ração e de antecipação do gozo das mesmas, com excepção do 
pessoal de chefia;

5) Decidir sobre pedidos de acumulação ou transferência 
de férias por motivos pessoais ou por conveniência de serviço, 
com excepção do pessoal de chefia;

6) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias ou por turnos, até ao limite legalmente previsto;

7) Assinar o expediente dirigido a entidades públicas e 
privadas da Região Administrativa Especial de Macau, com 
excepção do dirigido ao Gabinete do Chefe do Executivo, aos 
Gabinetes dos titulares dos principais cargos, à Assembleia 
Legislativa, ao Gabinete do Procurador e ao Gabinete do Pre-
sidente do Tribunal da Última Instância.

4. Delego e subdelego no chefe do Departamento de Inves-
tigação, Lam Iek, no chefe do Departamento Jurídico e de Li-
cenciamento, Miguel Luís Castilho, no chefe do Departamento 
de Auditoria de Finanças e de Conformidade, Cheang Kam 
Lei, bem como no chefe do Departamento de Instalações e In-
formática, Kuong Chio Ka, ou em quem os substituam na sua 
ausência, falta ou impedimento, as competências para a prática 
dos seguintes actos, no âmbito das competências das respecti-
vas subunidades:

1) Justificar ou injustificar faltas, nos termos da lei;

2) Autorizar o gozo de férias e decidir sobre pedidos de alte-
ração e de antecipação do gozo das mesmas, com excepção do 
pessoal de chefia;

3) Decidir sobre pedidos de acumulação ou transferência 
de férias por motivos pessoais ou por conveniência de serviço, 
com excepção do pessoal de chefia.

5. Delego e subdelego na chefe do Departamento de Estudos 
de Jogos e de Ligação, Chan Ioc Sut, ou em quem a substitua 
na sua ausência, falta ou impedimento, as seguintes competên-
cias:

1) Autorizar os pedidos de interdição de entrada nos casi-
nos da Região Administrativa Especial de Macau, nos termos 
do artigo 6.º da Lei n.º 10/2012, alterada pela Lei n.º 17/2018 – 
«Condicionamento da entrada, do trabalho e do jogo nos casi-
nos», bem como a renovação e revogação dessa interdição;

17/2018 10/2012

17/2018 10/2012

17/2018 10/2012
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2) Autorizar os pedidos de entrada nos casinos inerentes à 
investigação académica ou a actividades associativas, nos ter-
mos da alínea 3) do n.º 3 do artigo 2.º da mesma lei;

3) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
à boa execução das decisões referidas nas alíneas anteriores;

4) Justificar ou injustificar faltas, nos termos da lei;

5) Autorizar o gozo de férias e decidir sobre pedidos de alte-
ração e de antecipação do gozo das mesmas, com excepção do 
pessoal de chefia;

6) Decidir sobre pedidos de acumulação ou transferência 
de férias por motivos pessoais ou por conveniência de serviço, 
com excepção do pessoal de chefia.

6. Delego e subdelego no chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira, Iu Keng Fong, ou em quem o substitua na sua au-
sência, falta ou impedimento, as seguintes competências:

1) Justificar ou injustificar faltas, nos termos da lei;

2) Autorizar o gozo de férias e decidir sobre pedidos de alte-
ração e de antecipação do gozo das mesmas, com excepção do 
pessoal de chefia;

3) Decidir sobre pedidos de acumulação ou transferência 
de férias por motivos pessoais ou por conveniência de serviço, 
com excepção do pessoal de chefia;

4) Visar o mapa mensal do consumo de combustíveis e do 
serviço dos veículos desta Direcção.

7. A presente delegação e subdelegação de competências são 
feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

8. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário, com 
excepção da prevista na alínea 5) do n.º 2 deste despacho quan-
to à homologação das avaliações do desempenho dos trabalha-
dores e dos excepcionados por lei.

9. São revogados o Despacho n.º 1/DICJ/2021, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 8, II Série, de 24 de Fevereiro de 2021, e Despachos 
n.os 2/DICJ/2020 e 3/DICJ/2020, publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 33, II Série, 
de 12 de Agosto de 2020.

10. São ratificados todos os actos praticados pelo subdirector 
Lio Chi Chong no âmbito das competências ora delegadas e 
subdelegadas nas alíneas 1) a 5) do n.º 1 e n.º 2, desde 22 de 
Junho de 2021.

11. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 17 de Novembro de 2021).

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 22 de 
Novembro de 2021.

O Director, Adriano Marques Ho.

(Custo desta publicação $ 7 950,00)

1/DI C J/2021

2/DICJ/2020 3/DICJ/2020

 

 $7,950.00
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澳 門 貿 易 投 資 促 進 局

名 單

54/GM/97

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO 

INVESTIMENTO DE MACAU

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
referente aos apoios financeiros concedidos às instituições 
particulares, vem o IPIM publicar a listagem dos apoios conce-
didos no 3.º trimestre do ano de 2021:

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação Industrial e Comercial da Zona 

Norte de Macau

17/8/2021 $ 96,324.00 2 0 21

Subsídio à participação na «CEE Shanghai 

2021».

Macau Federal Commercial Association of 

Convention & Exhibition Industry

17/8/2021 $ 33,862.20

Subsídio à participação na «China Lanzhou 

Investment and Trade Fair».

Associação para a Economia de Energia de 

Macau

25/8/2021 $ 237,141.60 2021

Subsídio à participação no «Fórum e Exposi-

ção Internacional de Cooperação Ambiental 

2021 (2021MIECF)».
Macau Bu i ld i ng Mater ia l s Enter pr i se 

Chamber of Commerce

15/9/2021 $ 18,527.00

Câmara de Comércio Americana de Macau

23/9/2021 $ 22,304.00

Associação para a Protecção Ambiental 

Industrial de Macau

23/9/2021 $ 90,440.00

9B 14/7/2021 $ 6,000.00 1

Subsídio à participação na «1st Chic Lady 

Expo».
Kinsey Beauty Centre

14/7/2021 $ 6,000.00

Natural Beauty

14/7/2021 $ 6,000.00

DVM 3 1/2 Chasing Dragon Jewelry 14/7/2021 $ 6,000.00

Olá Trading Company Limited

14/7/2021 $ 6,000.00

Fusion 14/7/2021 $ 6,000.00

Nu Lathanel Sociedade Unipessoal Lda. 14/7/2021 $ 6,000.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Festas de Casamento Excepcional

14/7/2021 $ 6,000.00 1

Subsídio à participação na «1st Chic Lady 

Expo».

Life House

14/7/2021 $ 6,000.00

14/7/2021 $ 6,000.00

E Crystal Star 14/7/2021 $ 6,000.00

Salão de Beleza Yuen Weng

14/7/2021 $ 6,000.00

Lane Fifty-Eight

30/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Fotografia para Casamento 

Clássico Moderno Lda.

30/7/2021 $ 6,000.00

30/7/2021 $ 6,000.00

Ourivesaria e Joalharia Chun Fai

14/7/2021 $ 6,000.00

Subsídio à participação na «The 7th Labor Day 

Shopping Expo».

Farmácia Loyal

14/7/2021 $ 6,000.00

Number 9 Shop

14/7/2021 $ 6,000.00

Anyone Tea 14/7/2021 $ 6,000.00

Man Fa Papelaria Comércio Limitada

14/7/2021 $ 6,000.00

Taili Internacional Comércio Limitada

14/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Importação e Exportação 

Sun Star Mark Limitada

14/7/2021 $ 6,000.00

Fábrica de Produtos Alimentares Hong Kin

14/7/2021 $ 6,000.00

Sociedade Fonte do Lilau Limitada

30/7/2021 $ 6,000.00

Japanson

30/7/2021 $ 6,000.00

30/7/2021 $ 6,000.00

My Secret

30/7/2021 $ 6,000.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Lana Casa Décor, Sociedade Unipessoal 

Limitada

30/7/2021 $ 6,000.00

Subsídio à participação na «The 7th Labor Day 

Shopping Expo».

Agência Comercial Tai Kam

30/7/2021 $ 6,000.00

Win Brand Sociedade Unipessoal Limitada

30/7/2021 $ 6,000.00

Beauty Gallery 30/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Tecnologia Fúria Limitada

30/7/2021 $ 6,000.00

Comércio de Importação e Exportação Xin 

Yue Xiang, Sociedade Unipessoal Limitada

30/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Carnes Congeladas e Géneros 

Alimentícios Hao Kei, Limitada

30/7/2021 $ 6,000.00

Lei Kei Telecom

30/7/2021 $ 6,000.00

Sociedade de Serviços de Tecnologia Mei 

Ou, Limitada

30/7/2021 $ 6,000.00

30/7/2021 $ 6,000.00

Super X

30/7/2021 $ 6,000.00

Simpatizantes Desenvolvimento, Lda.

30/7/2021 $ 6,000.00

Kowsky Limitada

30/7/2021 $ 6,000.00

Baron Internacional Comercial Limitada

30/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Vestuário de Desporto e 

Uniformes MC, Lda.

30/7/2021 $ 6,000.00

Pure New Zealand Product Shop

30/7/2021 $ 6,000.00

We Care

30/7/2021 $ 6,000.00

Ten Produção de Entretenimento

30/7/2021 $ 6,000.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Sou Kac Lan

30/7/2021 $ 6,000.00

Subsídio à participação na «The 7th Labor Day 

Shopping Expo».

Estabelecimento de Comidas Koi Kei

30/7/2021 $ 6,000.00

Gratitude Beauty Centre

30/7/2021 $ 6,000.00

Tin-Lam Trading Limited

30/7/2021 $ 6,000.00

A Baby 30/7/2021 $ 6,000.00

30/7/2021 $ 6,000.00

Lao Kat Hang (E.I.)

30/7/2021 $ 6,000.00

Alua e Comidas Portuguesa Kam In

30/7/2021 $ 6,000.00

30/7/2021 $ 6,000.00

Rich Food

30/7/2021 $ 6,000.00

30/7/2021 $ 6,000.00

30/7/2021 $ 6,000.00

Sistemas Digitais e Engenharia Tsit Tong, 

Limitada

30/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Marisco Seco Pan Kee Limi-

tada

30/7/2021 $ 6,000.00

Let Me Cook 30/7/2021 $ 6,000.00

Macao Society of Continuing Education

21/7/2021 $ 6,000.00 2021

Subsídio à participação na «Children’s Olympic 

Exhibition 2021».

Agon Sports

21/7/2021 $ 6,000.00

E+BB

E Plus BB Baby Shop

21/7/2021 $ 6,000.00

Olympia 21/7/2021 $ 6,000.00

Premier Property & Facilities Management, 

Ltd.

21/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Limpeza Kuo Li Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Wow Baby Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00 2021

Subsídio à participação na «Children’s Olympic 

Exhibition 2021».

Cheese Workshop

21/7/2021 $ 6,000.00

Oficina de Artesanato Ut Chi

21/7/2021 $ 6,000.00

Fresh 21/7/2021 $ 6,000.00

Cible Boutique 21/7/2021 $ 6,000.00

JP

JP Encomendas Sociedade Unipessoal Limi-

tada

21/7/2021 $ 6,000.00

Salão de Cuidado do Cabelo Coreia Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Comércio Orgânico de Origem de Macau, 

Lda

21/7/2021 $ 6,000.00

Limpeza Tin U Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Vinte e Seis Saladas e Bebidas Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Estabelecimento de Comidas Via Notari 

Seafood And Izakya

21/7/2021 $ 6,000.00

Taili Internacional Comércio Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Agência de Viagens e Turismo Juventude 

Internacional, Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Lily Gourmet

21/7/2021 $ 6,000.00

HD Circulo Companhia de Rede de Tecnlogia 

e Comunicação Lda

21/7/2021 $ 6,000.00

ET Pluribus Unum-Gestão Desportiva, Limi-

tada

21/7/2021 $ 3,600.00

Companhia de Joalharia Annabella Limitada

6/8/2021 $ 6,000.00

Superb

6/8/2021 $ 6,000.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Clube de Mães Modernas

6/8/2021 $ 6,000.00 2021

Subsídio à participação na «Children’s Olympic 

Exhibition 2021».

A Casa de Comida Imperial

6/8/2021 $ 6,000.00

Kids Kingdom

6/8/2021 $ 6,000.00

Ariel Workshop

25/8/2021 $ 6,000.00

Lite Design Contemporary Furniture

21/7/2021 $ 6,000.00 2021

Subsídio à participação na «2021 Family Growth 

Education Expo».

Lite Design

21/7/2021 $ 6,000.00

Si Wan Piano Cidade Lda.

21/7/2021 $ 6,000.00

Centro de Educação Montessori de Pequeno 

Arco-Íris

21/7/2021 $ 6,000.00

Just For Fun Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

O Hui Ltd.

21/7/2021 $ 6,000.00

Centro de Educação Artística Sino-Elegância

21/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Soi I, Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Centro de Educação Pok Tek

21/7/2021 $ 6,000.00

Centro de Explicações Tin Lok

21/7/2021 $ 6,000.00

Sala de Explicações Deon Hang

21/7/2021 $ 6,000.00

Centro de Explicações Tong Chen

21/7/2021 $ 6,000.00

21/7/2021 $ 6,000.00

Innowit Group Co. Ltd

21/7/2021 $ 6,000.00

栢

Centro de Explicações Perito

21/7/2021 $ 6,000.00

IQ 21/7/2021 $ 6,000.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Estúdio de Arte Amanhecer Estrelado Limi-

tada

21/7/2021 $ 6,000.00 2021

Subsídio à participação na «2021 Family Growth 

Education Expo».

Companhia de Educação Óptimo Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Little Dreamers Treinamento de Arte Limi-

tada

21/7/2021 $ 6,000.00

Mindkey Training Consultant Service

21/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Comunicação Cultura e 

Arte do Espaço Micro Dança, Lda.

21/7/2021 $ 6,000.00

Sociedade de Planeamento de Publicidade 

Pun Kei, Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Equipamentos e Artigos de 

Escritório Kin Hong Man Fong Lda.

6/8/2021 $ 6,000.00

Companhia de Planeamento de Publicidade 

Lua Brilhante Lda.

6/8/2021 $ 6,000.00

Soar Design and Production

6/8/2021 $ 6,000.00

5

Centro de Educação Chi Iao 5

6/8/2021 $ 6,000.00

6/8/2021 $ 6,000.00

Companhia de Comércio Ao-Idea Limitada

6/8/2021 $ 6,000.00

Kids Kingdom

6/8/2021 $ 6,000.00

TDSM

Estúdio de Dança Tdsm Limitada

6/8/2021 $ 6,000.00

21/7/2021 $ 6,000.00 Double Up

Subsídio à participação na «Double Up Shop-

ping Carnival».
Cocz — Cosmetic Company Limited

21/7/2021 $ 6,000.00

Sociedade de Vinhos e Comércio Festival 

de France Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

21/7/2021 $ 6,000.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Pegasus Trading Company Limited

21/7/2021 $ 6,000.00 Double Up

Subsídio à participação na «Double Up Shop-

ping Carnival».
HBM Propriedade Lda.

21/7/2021 $ 6,000.00

Produtos Alimentares King of The Nip Socie-

dade Unipessoal Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Mud Teacher Diatom Ooze

21/7/2021 $ 6,000.00

Purify Indoor Air Treatment

21/7/2021 $ 6,000.00

21/7/2021 $ 6,000.00

MBD 21/7/2021 $ 6,000.00

Weng Light Technologia Co. Ltd.

21/7/2021 $ 6,000.00

21/7/2021 $ 6,000.00

Sung Ut Hong Companhia Lda.

21/7/2021 $ 6,000.00

MS

MS Macau

21/7/2021 $ 6,000.00

21/7/2021 $ 6,000.00

Lite Design

21/7/2021 $ 6,000.00

Consultadoria de Serviços Comerciais Great 

Wan Lda.

21/7/2021 $ 6,000.00

Chung Lap Foods Trading

21/7/2021 $ 6,000.00

Agência Comercial Predial Hong Fat

21/7/2021 $ 6,000.00

Barraca de Cha de Frutas

21/7/2021 $ 6,000.00

Wan Hoi Hong Food Company Ltd.

21/7/2021 $ 6,000.00

Fir. de Imp., Exp. e Venda por Grosso de Pro. 

Farm. Mer. San Tak Fung de Farm. Chinesa

21/7/2021 $ 6,000.00

21/7/2021 $ 6,000.00
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Magic Collections Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00 Double Up

Subsídio à participação na «Double Up Shop-

ping Carnival».
Value Life Style Products

21/7/2021 $ 6,000.00

Lily Gourmet

21/7/2021 $ 6,000.00

Lily Wines Cellar

21/7/2021 $ 6,000.00

Jun Yu Decoração Design e Consultoria, 

Lda.

21/7/2021 $ 6,000.00

A&H Trading

21/7/2021 $ 6,000.00

Fortuna Global Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

21/7/2021 $ 6,000.00

Sohi Technology (Macau)

21/7/2021 $ 6,000.00

Fábrica de Alimentos de Cozinha Leste

21/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Importação Hap Chong Lei, 

Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Starlight Biotecnologia Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Liege Traditional Belgian Waffles

21/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Imobiliário de Redes Hao 

Lai Wu, Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Friendship Property

21/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Fa Ya Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Companhia de Investimento e Desenvolvi-

mento Chon U Limitada

21/7/2021 $ 6,000.00

Fung Ieng Hong

21/7/2021 $ 6,000.00
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Savanco Company Limited

21/7/2021 $ 6,000.00 Double Up

Subsídio à participação na «Double Up Shop-

ping Carnival».21/7/2021 $ 6,000.00

21/7/2021 $ 6,000.00

Escritório de Design da Guia de Macau 

Lda.

21/7/2021 $ 6,000.00

Entrega Ao Cheong Refeição

3/8/2021 $ 6,000.00

Sania Iran Products Shop

6/8/2021 $ 6,000.00

Agência Comercial e Transportes de Carga 

Fu Yun

6/8/2021 $ 6,000.00

6/8/2021 $ 6,000.00

Uniwalton

6/8/2021 $ 6,000.00

Comércio de Importação e Exportação Xin 

Yue Xiang, Sociedade Unipessoal Limitada

6/8/2021 $ 6,000.00

Companhia de Carnes Congeladas e Géneros 

Alimentícios Hao Kei, Limitada

6/8/2021 $ 6,000.00

QQ

Sociedade QQ Mei Sek Sai Kai Limitada

6/8/2021 $ 6,000.00

6/8/2021 $ 6,000.00

Victor Furniture Center

6/8/2021 $ 6,000.00

Ka To Lei Furniture Center

6/8/2021 $ 6,000.00

Love Eating Therapy Takeway

6/8/2021 $ 6,000.00

Alua e Comidas Portuguesa Kam In

6/8/2021 $ 6,000.00

Fei Long Trading

6/8/2021 $ 6,000.00
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Café Digreen

6/8/2021 $ 6,000.00 Double Up

Subsídio à participação na «Double Up Shop-

ping Carnival».
Jadeite Home Macau

6/8/2021 $ 6,000.00

Dr. Class International Co., Ltd.

6/8/2021 $ 6,000.00

Companhia de Purificação de Água Purepro 

Limitada

6/8/2021 $ 6,000.00

6/8/2021 $ 6,000.00

Companhia de Marisco Seco Pan Kee Limi-

tada

6/8/2021 $ 6,000.00

Bio Signature Natural Beauty & Wellness 6/8/2021 $ 6,000.00

Platinum Força (Ásia), Sociedade Limitada

6/8/2021 $ 6,000.00

6/8/2021 $ 6,000.00

Team

Água-Mestre

6/8/2021 $ 6,000.00

6/8/2021 $ 6,000.00

6/8/2021 $ 6,000.00

Lunch Lady Café

6/8/2021 $ 6,000.00

Agência Comercial Tai Kam

6/8/2021 $ 6,000.00

Hui Ao Hellomacau Technology Company 

Limited

6/8/2021 $ 6,000.00

A Casa de Comida Imperial

6/8/2021 $ 6,000.00

Ariel Workshop

25/8/2021 $ 6,000.00

Zhuoda Limitada

26/7/2021 $ 6,000.00

Subsídio à participação na «China International 

Consumer Products Expo».

Macau Fine Wine Bazaar Company Limited

26/7/2021 $ 6,000.00
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DIM

Dine In Macau Food and Beverage Group 

Limited

13/8/2021 $ 6,000.00

Subsídio à participação na «China International 

Consumer Products Expo».

Setubal Agência Comercial Importação e 

Exportação

13/8/2021 $ 6,000.00

Companhia Let’s Dream (Macau), Lda.

26/7/2021 $ 2,000.00

Subsídio à participação na «1st Jiangmen-Macau 

Lifestyle Expo».

X-Corrente Marketing Solução Limitada

26/7/2021 $ 2,000.00

Gain Gastronomia, Limitada

26/7/2021 $ 2,000.00

Empresa de Cultura e Comunicação Alcance 

Lda.

26/7/2021 $ 2,000.00

Companhia de Cultura Comunicação NW 

Sociedade Unipessoal Limitada

26/7/2021 $ 2,000.00

615 Concepts

615 Concepts Companhia Limitada

13/8/2021 $ 2,000.00

Arquitectura de Construção e Design, A-Nova 

(Macau) Limitada

13/8/2021 $ 2,000.00

JRG Serviços de Convenções e Exposições 

Lda.

13/8/2021 $ 2,000.00

Companhia de Equipamentos e Artigos de 

Escritório Kin Hong Man Fong Lda.

13/8/2021 $ 2,000.00

Macau Fine Wine Bazaar Company Limited

10/8/2021 $ 3,690.00 21

Subsídio à participação na «The fourth 21st-

century Maritime Silk Road Expo & The 23rd 

Cross-Straits Fair for Economy and Trade».
S.Y. Comercial Companhia Limitada

27/8/2021 $ 3,672.00

Setubal Agência Comercial Importação e 

Exportação

27/8/2021 $ 3,672.00

10/8/2021 $ 6,000.00

Subsídio à participação na «2nd Macau Sports 

& Healthy Life Expo».
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Mega Power Medical and Rehabilitation 

Centre

10/8/2021 $ 6,000.00

Subsídio à participação na «2nd Macau Sports 

& Healthy Life Expo».

Kai Wa Technology Development Co., Ltd.

10/8/2021 $ 6,000.00

27/8/2021 $ 6,000.00

Companhia de Material de Construção WL 

Limitada

10/8/2021 $ 6,000.00 13

Subsíd io à par t ic ipação na «13th Food & 

Household Products Expo».

Mud Teacher Diatom Ooze

10/8/2021 $ 6,000.00

Purify Indoor Air Treatment

10/8/2021 $ 6,000.00

Barraca de Cha de Frutas

10/8/2021 $ 6,000.00

Wan Hoi Hong Food Company Ltd.

10/8/2021 $ 6,000.00

Blue Point

10/8/2021 $ 6,000.00

10/8/2021 $ 6,000.00

10/8/2021 $ 6,000.00

Lily Wines Cellar

10/8/2021 $ 6,000.00

Escritório de Design da Guia de Macau 

Lda.

10/8/2021 $ 6,000.00

Companhia de Engenharia Decoração e 

Design U Son Limitada

10/8/2021 $ 6,000.00

Sohi Technology (Macau)

10/8/2021 $ 6,000.00

Mimacau Online

10/8/2021 $ 6,000.00

10/8/2021 $ 6,000.00

Angel Technology

10/8/2021 $ 6,000.00

Companhia de Engenharia de Terra do Sul, 

Limitada

10/8/2021 $ 6,000.00
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Zomo Design e Planeamento Limitada

10/8/2021 $ 6,000.00 13

Subsíd io à par t ic ipação na «13th Food & 

Household Products Expo».

Federico Trading Co., Ltd.

10/8/2021 $ 6,000.00

Cheese Workshop

10/8/2021 $ 6,000.00

21

Home 21

10/8/2021 $ 6,000.00

Lite Design Contemporary Furniture

10/8/2021 $ 6,000.00

Lite Design

10/8/2021 $ 6,000.00

10/8/2021 $ 6,000.00

MBD 10/8/2021 $ 6,000.00

10/8/2021 $ 6,000.00

10/8/2021 $ 6,000.00

Vovo Wai Cun

10/8/2021 $ 6,000.00

Arczone Construction Engineering Co., 

Ltd.

10/8/2021 $ 6,000.00

10/8/2021 $ 6,000.00

Smart Home Collection Co., Ltd.

10/8/2021 $ 6,000.00

Companhia de Tecnologia de Engenharia 

P.O.T., Limitada

10/8/2021 $ 6,000.00

10/8/2021 $ 6,000.00

HBM Propriedade Lda.

10/8/2021 $ 6,000.00

Taili Internacional Comércio Limitada

10/8/2021 $ 6,000.00

Comércio Modesta

10/8/2021 $ 6,000.00

10/8/2021 $ 6,000.00

Jyun Wei Engenharia Decoração Limitada

10/8/2021 $ 6,000.00

10/8/2021 $ 6,000.00
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Liege Traditional Belgian Waffles

10/8/2021 $ 6,000.00 13

Subsíd io à par t ic ipação na «13th Food & 

Household Products Expo».

Boey Postpartum Care Products

10/8/2021 $ 6,000.00

Fábrica de Alimentos de Cozinha Leste

10/8/2021 $ 6,000.00

Entrega Ao Cheong Refeição

10/8/2021 $ 6,000.00

Moco Moco Creative Design Ltd.

27/8/2021 $ 6,000.00

Value Aluguer Serviço Lda.

27/8/2021 $ 6,000.00

Lei Kei Telecom

27/8/2021 $ 6,000.00

Mobiliário Man Son

27/8/2021 $ 6,000.00

Carnes Congeladas Fat Kei

27/8/2021 $ 6,000.00

Team

Água-Mestre

27/8/2021 $ 6,000.00

27/8/2021 $ 6,000.00

Fácil de Obter (Internacional) Engenharia 

Limitada

27/8/2021 $ 6,000.00

Pak Lei Sofa Decoration Engineering

27/8/2021 $ 6,000.00

Ultron Interior Design

27/8/2021 $ 6,000.00

Decor Furniture

27/8/2021 $ 6,000.00

Mobiliário de Han Van Kok

27/8/2021 $ 6,000.00

MSYJ 27/8/2021 $ 6,000.00

Fei Long Trading

27/8/2021 $ 6,000.00

Tin-Lam Trading Limited

27/8/2021 $ 6,000.00

Café Digreen

27/8/2021 $ 6,000.00
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Honra Design e Construção Limitada

27/8/2021 $ 6,000.00 13

Subsíd io à par t ic ipação na «13th Food & 

Household Products Expo».

Victor Furniture Center

27/8/2021 $ 6,000.00

Ka To Lei Furniture Center

27/8/2021 $ 6,000.00

Companhia de Marisco Seco Pan Kee Limi-

tada

27/8/2021 $ 6,000.00

Lily Trading

25/8/2021 $ 6,000.00 26 BB

Subsídio à participação na «26th Baby & Child 

Products Expo».

Escritório de Design da Guia de Macau 

Lda.

25/8/2021 $ 6,000.00

Man Un Comércio Limitada

25/8/2021 $ 6,000.00

Anjos Equipamento de Água Potável (Macau) 

Lda.

25/8/2021 $ 6,000.00

25/8/2021 $ 6,000.00

JP

JP Encomendas Sociedade Unipessoal Limi-

tada

25/8/2021 $ 6,000.00

Companhia de Educação Óptimo Limitada

25/8/2021 $ 6,000.00

Cuidados de Mãe-Produtos para Crianças

25/8/2021 $ 6,000.00

Gestão de Serviços Yue Zi Companhia Limi-

tada

25/8/2021 $ 6,000.00

MS

MS Macau

25/8/2021 $ 6,000.00

25/8/2021 $ 6,000.00

25/8/2021 $ 6,000.00

Funfunlok Snow World

25/8/2021 $ 6,000.00

25/8/2021 $ 6,000.00

Wow Baby Limitada

25/8/2021 $ 6,000.00
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Life House

25/8/2021 $ 6,000.00 26 BB

Subsídio à participação na «26th Baby & Child 

Products Expo».

Love U Baby

25/8/2021 $ 6,000.00

25/8/2021 $ 6,000.00

25/8/2021 $ 6,000.00

Bliss Beauty Parlor

25/8/2021 $ 6,000.00

25/8/2021 $ 6,000.00

VG

VG Consultadoria Sociedade Unipessoal 

Limitada

25/8/2021 $ 6,000.00

Chu Chaowen (E.I.)

25/8/2021 $ 6,000.00

Long Cheok Kei (E.I.)

25/8/2021 $ 6,000.00

Barraca de Cha de Frutas

25/8/2021 $ 6,000.00

25/8/2021 $ 6,000.00

Estabelecimento de Comidas Little Sweet 

Sweet

25/8/2021 $ 6,000.00

Companhia de Investimento Zong Yi, Limi-

tada

25/8/2021 $ 6,000.00

Honic Papa

25/8/2021 $ 6,000.00

JF Beauty 26/8/2021 $ 6,000.00

Value Aluguer Serviço Lda.

10/9/2021 $ 6,000.00

Mobiliário Man Son

10/9/2021 $ 6,000.00

BB

Baby em Casa Companhia Limitada

10/9/2021 $ 6,000.00

Team

Água-Mestre

10/9/2021 $ 6,000.00

10/9/2021 $ 6,000.00

Baby House 10/9/2021 $ 6,000.00
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Centro de Educação de Montessori de Macau

10/9/2021 $ 6,000.00 26 BB

Subsídio à participação na «26th Baby & Child 

Products Expo».

La Reina Diamante Lda.

10/9/2021 $ 6,000.00

Love Eating Therapy Takeway

10/9/2021 $ 6,000.00

10/9/2021 $ 6,000.00

10/9/2021 $ 6,000.00

Comércio de Importação e Exportação Xin 

Yue Xiang, Sociedade Unipessoal Limitada

10/9/2021 $ 6,000.00

A Casa de Comida Imperial

10/9/2021 $ 6,000.00

Centro Médico Huixian

10/9/2021 $ 6,000.00

Kit Song Trading

10/9/2021 $ 6,000.00

A Baby 10/9/2021 $ 6,000.00

We Care

10/9/2021 $ 6,000.00

Su Fong Internacional Comércio Compa-

nhia Limitada

14/7/2021 $ 20,000.00 B2C

«Iniciativa para a promoção do comércio elec-

trónico (Plataforma de aplicações B2C)».

Empresa do Guia do Oriente Lda.

14/7/2021 $ 8,640.00

Cheong Ka Wai (E.I.)

26/7/2021 $ 8,640.00

Sam In U (E.I.)

26/7/2021 $ 14,400.00

Kuan Lai Meng (E.I.)

3/8/2021 $ 8,640.00

Tong Ka Ieng (E.I.)

10/8/2021 $ 8,640.00

Cham Iu Kun (E.I.)

10/8/2021 $ 8,640.00

Produtos Alimentares King of The Nip Socie-

dade Unipessoal Limitada

17/8/2021 $ 20,000.00
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Pui I Meng (E.I.)

1/9/2021 $ 20,000.00 B2C

«Iniciativa para a promoção do comércio elec-

trónico (Plataforma de aplicações B2C)».

Macau Sabonete e Detergente Produção 

Lda.

7/9/2021 $ 20,000.00

Kin Ngai Hong (Macau) Lda.

23/9/2021 $ 9,000.00

Chan Sut Mui (E.I.)

23/9/2021 $ 8,640.00

Ho Man In (E.I.)

23/9/2021 $ 8,640.00

Seng Va Companhia, Limitada

28/9/2021 $ 8,640.00

Companhia Signal de Internacional Limitada

10/8/2021 $ 20,085.00

«Iniciativa para a promoção do comércio elec-

trónico».

Chan Hok Hoi (E.I.)

7/9/2021 $ 29,400.00

Vong Fong Ha (E.I.)

7/9/2021 $ 29,400.00

Sociedade de Importação e Exportação 

Viva (Grupo) Limitada

7/9/2021 $ 21,000.00

Crayon Comércio Lda

7/9/2021 $ 18,484.00

Sun Union — Companhia de Importação e 

Exportação, Limitada

7/9/2021 $ 29,400.00

Kuan Tang Kong (E.I.)

7/9/2021 $ 29,400.00

Igift Uniforme Limitada

7/9/2021 $ 22,304.00

Ho Choi Tai (E.I.)

7/9/2021 $ 29,400.00

So-Idea Companhia de Consultoria de Con-

venções e Exibições Limitada

23/7/2021 $ 112,950.00 2021

Apoio financeiro destinado à realização da 

actividade «2021 Family Growth Education 

Expo».

23/7/2021 $ 154,275.00

Apoio financeiro destinado à realização da activi-

dade «17th Baby & Mummy Products Exhibition».
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Agência de Viagens e Turismo Juventude 

Internacional, Limitada

1/9/2021 $ 29,054.40

Apoio financeiro destinado à realização da 

actividade «2021 Macau Conference of CYTS 

Alliance».

China Travel Service Gongbei Port Guang-

dong Co., Ltd

15/9/2021 $ 817,566.80 25

Apoio financeiro destinado à realização da activi-

dade «Pro-Health 25th Anniversary Macau».

JRG Serviços de Convenções e Exposições 

Lda.

17/9/2021 $ 200,000.00 2021

Apoio financeiro destinado à realização da 

actividade «2021 Elderly Care and Assistive 

Devices Expo».

Companhia de A Plus Internacional Limitada

17/9/2021 $ 179,499.10 1

Apoio financeiro destinado à realização da acti-

vidade «1st Chic Lady Expo».

17/9/2021 $ 312,027.30 Double Up

Apoio financeiro destinado à realização da activi-

dade «Double Up Shopping Carnival».

Companhia de Exposição Macexpo Limitada

30/9/2021 $ 105,721.60 7

Apoio financeiro destinado à realização da activi-

dade «7th Play Hub Expo».

So-Idea Companhia de Consultoria de Con-

venções e Exibições Limitada

30/9/2021 $ 188,850.00

Apoio financeiro destinado à realização da activi-

dade «15th Mega Sale Carnival».

Chao Cho Sin

6/9/2021 $ 7,150.00 2021 7-8

Subsídio ao Programa «Ocupação de Jovens 

em Férias 2021 (Julho-Agosto)».

Chen Yongxin

6/9/2021 $ 7,925.00

Tan Yaxin

6/9/2021 $ 7,925.00

Chan Wai San

6/9/2021 $ 7,925.00

 

 $49,600.00

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 22 de Novembro de 2021.

O Presidente do Instituto, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 49 600,00)
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POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Faz-se público que se encontra aberto o concurso de acesso, 
documental, condicionado, nos termos definidos nas Leis 
n.os 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, 14/2009 e 17/2020, e 
nos Regulamentos Administrativos n.os 36/2020, 14/2016, altera-
do e republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021 
e 35/2020, para o preenchimento de quatro lugares de técnico 
de ciências forenses especialista, 1.º escalão, área de provas 
electrónicas, da carreira de técnico de ciências forenses, do 
quadro do pessoal da Polícia Judiciária.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixa-
do 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 disponiblizado no sítio da internet desta Polícia. 
O prazo para a apresentação da ficha de inscrição em concurso 
é de cinco dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao 
da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Polícia Judiciária, aos 25 de Novembro de 2021. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no 
expositor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, podendo ser 
consultada no local indicado, 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), e disponibilizada na página electrónica das 
Forças de Segurança de Macau — http://www.fsm.gov.mo/ — 
e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista classificativa 
da prova de conhecimentos (prova prática) dos candidatos ao 
concurso de avaliação de competências profissionais ou funcio-
nais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o pre-
enchimento de três lugares vagos, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento, de auxiliar, 5.º escalão, da carreira 
de auxiliar, área de cozinheiro, da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, e dos que vierem a verificar-se 
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.

司 法 警 察 局

公 告

 14/2020 5/2006

14/2009 17/2020 36/2020

21/2021 14/2016

35/2020

823

 

 $1,224.00

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

23/2017

14/2016

http://www.fsm.gov.

mo/ http://www.safp.gov.mo/



N.º 48 — 1-12-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 19033

 

 $1,620.00

教 育 及 青 年 發 展 局

通 告

TS01/2021

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

21/2021

14/2016

1. 

2. 

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 22 de Novembro de 2021.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-
-geral alfandegário.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Aviso

(Número de referência: TS01/2021)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 15 de Novembro 
de 2021, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as 
alterações introduzidas pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, na Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Pú-
blicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, e no 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, se encontra aberto o concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais comum, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de um lugar vago 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 de Educação e de Desen-
volvimento da Juventude (DSEDJ), e dos que vierem a verifi-
car-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da validade do 
concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profis-
sionais 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, para o preenchimento do 
lugar vago e daqueles que vierem a verificar-se, nesta Direcção 
de Serviços, na mesma forma de provimento, carreira, catego-
ria e área funcional, e no mesmo escalão.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos aqueles que possuam Licencia-
tura ou grau equiparado, ou Mestrado ou Doutoramento, que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de Licenciatura, na área de Engenharia Electromecânica, 
que satisfaçam os demais requisitos gerais para o desempe-
nho de funções públicas, nos termos da legislação em vigor, 
nomeadamente ser residente permanente da Região Admi-
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21/2021

14/2016

3. 

3.1 

3.2 4/2021

3.2.1 

7-9

M Pay

e

3.2.2 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

nistrativa Especial de Macau e maior de idade, ter capacidade 
profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo de 
apresentação da candidatura, 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», alterado e 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

3. Formas e prazo de apresentação de candidatura e taxa de 
candidatura 

3.1 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.

3.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 
da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», aprovado pelo Despacho 
do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, em 
suporte de papel ou em suporte electrónico, acompanhado dos 
documentos comprovativos dos requisitos de candidatura, e o 
pagamento do montante de $300,00 (trezentas) patacas da taxa 
de candidatura. A candidatura só será admitida mediante o pa-
gamento da taxa de candidatura, excepto para aqueles que esti-
verem isentos de pagamento por se encontrarem, no momento 
da apresentação da candidatura, em situações de dificuldade 
financeira, devidamente confirmada pelo Instituto de Acção 
Social. 

3.2.1 Em suporte de papel

No acto de apresentação da candidatura, a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais», assinada pelo candidato, deve ser entregue 
pessoalmente pelo próprio, ou por outrem sem necessidade de 
procuração, dentro do prazo fixado 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 ho-
ras e entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Direcção dos Serviços 
de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, sita na Av. 
de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, com o pagamento da 
taxa de candidatura, a efectuar em numerário ou através das 
máquinas e aparelhos da «MacauPass» e «GovPay», nomeada-
mente por meio de cartão (MacauPass, Mpay, UnionPay Quick 
Pass) ou do Mobile Banking do Banco da China de Macau, 
Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay e 
Alipay(Macau).

3.2.2 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 disponibilizado 
através da plataforma de apresentação de candidaturas ao re-
gime de gestão uniformizada (o acesso à plataforma pode ser 
feito através da página electrónica: http://concurso-uni.safp.
gov.mo/ e da aplicação para telemóvel «Acesso comum aos ser-
viços públicos da RAEM»), dentro do prazo de apresentação 
de candidaturas. O pagamento da taxa de candidatura deve ser 
efectuado electronicamente, através da plataforma de paga-
mento «GovPay».
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4. 

4.1 

a  

b

c 4/2021

4.2 4.1

a b c

4.3 21/2021

14/2016

4.4 4.1 a b c 4.3

4.5 4.1 a b c

4.3

4.6 

4.7 

4.8 4.1 a b

c

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

4. Documentos a apresentar na candidatura

4.1 Os candidatos devem apresentar:

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 admis-
são).

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-
do pelo Despacho do Secretário para a Administração e Jus-
tiça n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada, devendo a 
mesma ser acompanhada de cópia dos documentos comprova-
tivos do mencionado.

4.2 Os candidatos vinculados à função pública ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 4.1, se os mesmos já se encontrarem arquiva-
dos nos respectivos processos individuais, devendo ser declara-
do tal facto na apresentação da candidatura.

4.3 Os candidatos indicados 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 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado e republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, devem apre-
sentar cópia do registo biográfico, ou do certificado da sua 
situação funcional, emitido pelo Serviço a que pertencem. Os 
candidatos vinculados à função pública ficam dispensados da 
apresentação desses documentos comprovativos, se os mesmos 
já se encontrarem arquivados nos respectivos processos indivi-
duais, devendo tal facto ser expressamente declarado na apre-
sentação da candidatura.

4.4 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e 
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
4.1, ou a cópia do registo biográfico ou do certificado da sua si-
tuação funcional, exigidos no ponto 4.3, podem ser simples ou 
autenticadas.

4.5 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 4.1, ou da cópia do registo biográ-
fico ou do certificado da sua situação funcional, exigidos no 
ponto 4.3, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista preliminar de candidatos, sob pena 
de exclusão.

4.6 A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais» e a «Nota Curricu-
lar para Concurso», acima referidas, podem ser descarregadas 
na página electrónica da Imprensa Oficial ou adquiridas, me-
diante pagamento, na mesma.

4.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

4.8 Se o candidato tiver apresentado, na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-
cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 4.1, do 
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5. 

6. 

4/2017

2/2021 14/2009

430

7. 

2/2021

12/2015

8. 

a

b

c

50

50

50

50

registo biográfico ou do certificado da sua situação funcional, 
deve entregar os originais ou as cópias autenticadas dos referi-
dos documentos dentro do prazo para a entrega dos documen-
tos necessários à instrução do processo de provimento.

5. 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 con-
fira grau de Licenciatura.

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
técnico-científica na área de Engenharia Electromecânica, ten-
do em vista a fundamentação de tomada de decisões; a parti-
cipação em reuniões para análise de projectos ou programas; a 
participação na concepção, redacção e implementação de pro-
jectos; a adaptação de métodos e processos técnico-científicos; 
a proposta de soluções com base em estudos e tratamento de 
dados; o exercício de funções consultivas; e a supervisão e co-
ordenação de outros trabalhadores.

6. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e usufrui dos direitos e regalias pre-
vistos no regime geral da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedido 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.

8. Métodos de selecção

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.

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à entrevista 
de selecção os candidatos que obtenham classificação inferior 
a 50 valores na prova escrita de conhecimentos. 

Se os candidatos aprovados na prova escrita de conhecimen-
tos forem em número inferior a 50, passarão todos à entrevista 
de selecção.

Se os candidatos aprovados na prova escrita de conhecimen-
tos forem em número igual ou superior a 50, passarão à entre-
vista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 
nos primeiros 50 lugares, por ordem decrescente de classifica-
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ção. No caso de haver mais do que um candidato com a mesma 
classificação posicionado em último lugar, podem passar à 
entrevista de selecção todos os candidatos com igualdade de 
classificação.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos exigíveis 
para o exercício de determinada função.

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais.

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que, nas provas eli-
minatórias ou na classificação final, obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas 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», alterado e 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas, preliminar e final, de candidatos, o local, a data e 
hora da realização dos métodos de selecção, as classificativas 
intermédias e a lista classificativa final aprovada serão afixadas 
na Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimen-
to da Juventude, sita na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica da 
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DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/, e na página electrónica 
dos concursos da função pública, em https://concurso-uni.safp.
gov.mo/.

14. Programa das provas

14.1 Conhecimento da legislação:

14.1.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau.

14.1.2 Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

14.1.3 Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM) vigente.

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021.

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021.

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, alterado e republicado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021.

14.1.4 Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude.

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior.

— Lei n.º 10/2017 — Regime do ensino superior.

14.1.5 Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro — Re-
gime das despesas com obras e aquisição de bens e serviços, 
alterado e republicado pela Lei n.º 5/2021.

14.1.6 Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o 
processo de aquisição de bens e serviços.

14.1.7 Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas.

14.1.8 Regime jurídico do contrato das empreitadas de obras 
públicas: 

— Lei n.º 9/83/M, de 3 de Outubro — Supressão de barreiras 
arquitectónicas.

— Decreto-Lei n.º 79/85/M, de 21 de Agosto — Regulamen-
to Geral da Construção Urbana, com as alterações introduzi-
das pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2009.

— Decreto-Lei n.º 44/91/M, de 19 de Julho — Regulamento 
de Higiene no Trabalho da Construção Civil.

— Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho — Regulamento 
de Segurança contra Incêndios.

— Decreto-Lei n.º 46/96/M, de 19 de Agosto — Regulamen-
to de Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Macau.
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— Regulamento Administrativo n.º 35/2011 — Procedimen-
to para a emissão de licença de exploração de instalações eléc-
tricas.

— Regulamento Administrativo n.º 20/2014 — Aprova o re-
gulamento de segurança e instalação das interligações de ener-
gia solar fotovoltaica.

— Regulamento Administrativo n.º 27/2021 — Normas téc-
nicas das instalações de gases combustíveis em edifícios.

14.2 Conhecimentos profissionais na área de engenharia 
electromecânica.

14.3 Conhecimentos no âmbito da elaboração de propostas, 
informações ou composições, etc.

14.4 Conhecimentos no âmbito da elaboração de pareceres 
técnicos especializados.

Na prova de conhecimentos, aos candidatos apenas é permi-
tida a consulta da legislação referida neste Aviso (na sua versão 
original, sem anotações do editor e sem qualquer nota ou regis-
to pessoal), não sendo permitida a consulta de quaisquer livros 
de referência ou outras informações.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 4/2017 e 2/2021, 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», alterado e 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

16. Observação

Os dados que o candidato apresente servem, apenas, para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

17. Composição do júri

Presidente: Lam Man Tat, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Chan Io Meng João, técnico superior de 1.ª 
classe; e 

Tang Cho Kuan, técnica superior assessora principal. 

Vogais suplentes: Lei Ka Hou, técnico superior de 1.ª classe; e 

Hoi Kou Pang, técnico superior de 2.ª classe. 

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 24 de Novembro de 2021.

O Director do Serviços, Lou Pak Sang. 

(Custo desta publicação $ 17 044,00)
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INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Concurso Público n.º 10/ID/2021

«Serviços de limpeza nas instalações desportivas geridas pelo 

Instituto do Desporto situadas em Macau»

Faz-se saber que em relação ao «Concurso Público n.º 10/ID/2021 
— Serviços de limpeza nas instalações desportivas geridas 
pelo Instituto do Desporto situadas em Macau», publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 46, II Série, de 17 de Novembro de 2021, foram prestados 
esclarecimentos, nos termos do artigo 3.º do programa do con-
curso, pela entidade que preside ao concurso os quais foram 
juntos ao processo de concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta, durante o horário de expediente, na sede do Instituto 
do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, 
em Macau, ou na área de «Informação relativa à aquisição» da 
página electrónica do Instituto do Desporto: www.sport.gov.mo.

Instituto do Desporto, aos 25 de Novembro de 2021.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

O exame final de especialidade em gastrenterologia foi 
realizado de acordo com o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de 
Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 
e Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019 e nos termos 
do aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 35, II Série, de 1 de Setembro de 
2021, e a classificação final do internato complementar foi feita 
de acordo com o cálculo da classificação final do artigo 63.º 
do mesmo decreto-lei, homologada por despacho da Ex.ma Se-
nhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de 
Outubro de 2021:

Candidato aprovado:  valores

Choi Kun Cheong ................................................................... 18,2

Serviços de Saúde, aos 17 de Setembro de 2021.

O Júri:

Presidente: Dr. Ng Ka Kei, médico consultor de gastrentero-
logia.

Vogais efectivos: Dr. Chan, Hoi-Hung, médico consultor de 
gastrenterologia; e

Dr. Leung Ki, médico assistente de gastrenterologia.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)
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Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 00921/02-MA.AP)

Informa-se que, nos termos definidos dos artigos 11.º e 22.º 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e dos artigos 
27.º e 60.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 reordenado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afixada, 
na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Cen-
tro 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 definitiva 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 administrativo de provimento, de médico 
assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (anatomia 
patológica), da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto 
pelo aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 39, II Série, de 29 de Setembro de 
2021.

Serviços de Saúde, aos 26 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

(Ref. do Concurso n.º 00321/01-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada 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 consultada no local indicado, 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), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços em http://www.ssm.gov.mo/, e dos 
SAFP em http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da prova 
de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o provimento 
de uma vaga de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área jurídica, em regime de con-
trato 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 15, II 
Série, de 14 de Abril de 2021.

Serviços de Saúde, aos 26 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)
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(Ref. do Concurso n.º 01821/02-MA.RAD)

Informa-se que, nos termos definidos dos artigos 11.º e 22.º 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e o 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 dois lugares vagos do 
quadro do pessoal, e de dois lugares vagos em regime de con-
trato administrativo de provimento, de médico assistente, 1.º 
escalão, área funcional hospitalar (radiologia e imagiologia), 
da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto pelo 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 26 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

(Ref. do Concurso n.º A22/IS/2021)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 8/2010 (Regime da carreira de 
inspector sanitário), Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), republicado e reordenado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchi-
mento de um lugar de inspector sanitário de 1.ª classe, 1.º esca-
lão, da carreira de inspector sanitário, provido em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
com cinco dias úteis de prazo para a apresentação de candida-
turas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administra-

tiva Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 26 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)
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INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncios

 Torna-se público que se encontra afixada no quadro de 
anúncio da sede do Instituto de Acção Social, sito em Macau, 
na Estrada do Cemitério n.º 6 (horário de consulta: de 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 deste 
Instituto (http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.
mo), a rectificação da lista definitiva e da lista dos candidatos 
admitidos à prova de conhecimentos (prova escrita), relativas 
ao concurso de ingresso externo, de prestação de provas, para 
o preenchimento de um lugar de enfermeiro de grau I, 1.º es-
calão, da carreira de enfermagem, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento do Instituto de Acção Social, e dos 
que vierem a verificar-se neste Instituto até ao termo da valida-
de do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, 
de 16 de Junho de 2021, por ter sido publicado com inexacti-
dão, por lapso deste Instituto, o número de bilhete de identi-
dade de residente de um dos candidatos admitidos. Avisam-se 
ainda todos os candidatos que se mantém inalterada a data de 
realização da prova de conhecimentos (prova escrita) prevista 
para o dia 12 de Dezembro de 2021 e a realizar no auditório da 
Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau). 

Instituto de Acção Social, aos 24 de Novembro de 2021. 

O Presidente do Instituto, Wai Hon.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.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 no quadro de anúncio da sede 
do Instituto de Acção Social, sito em Macau, na Estrada do 
Cemitério, n.º 6 (horário de consulta: de 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 deste Insti-
tuto (http://www.ias.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo/), 
a lista provisória dos candidatos ao concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares 
vagos do quadro e um lugar vago em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-
-administrativo geral, do Instituto de Acção Social, e dos que 
vierem a verificar-se neste Instituto, até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 9 
de Junho de 2021.

Instituto de Acção Social, aos 24 de Novembro de 2021.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)
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OR/C

2.2

6

http://www.ias.gov.mo/

 

 $986.00

學 生 福 利 基 金

通 告

001/2021

40/2020 62/94/

M c

 $1,496.00

Faz-se saber que em relação ao concurso público para «Em-
preitada da obra de remodelação do Centro de Formação 
Inicial — «Kai Chi», no r/c e 1.º andar OR/C do Yoho Macau 
Tower da Ilha Verde», publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 45, II Série, de 10 de No-
vembro de 2021, foram prestados esclarecimentos, nos termos 
do número 2.2 do programa do concurso, e foi feita aclaração 
complementar conforme necessidades, pela entidade que reali-
za o concurso e juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, na Divisão Administrativa e de Recursos Huma-
nos da sede do Instituto de Acção Social (IAS), sita na Estrada 
do Cemitério, n.º 6, Macau, ou poderão ser descarregados na 
página electrónica do IAS, http://www.ias.gov.mo/. 

Instituto de Acção Social, aos 26 de Novembro de 2021.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 986,00)

FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Aviso

Deliberação da delegação de competências do Conselho 

Administrativo n.º 001/2021

Nos termos do disposto na alínea c) do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 62/94/M, de 19 de Dezembro, alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 40/2020, o Conselho Administrativo 
do Fundo de Acção Social Escolar, na reunião realizada em 23 
de Novembro de 2021, deliberou o seguinte:

1. Delegar no presidente, Lou Pak Sang, competência para 
outorgar, em nome do Fundo de Acção Social Escolar, em to-
dos os instrumentos públicos relativos a contratos que devam 
ser lavrados no âmbito do Fundo de Acção Social Escolar.

2. A presente deliberação produz efeitos a partir da data da 
sua publicação.

Fundo de Acção Social Escolar, aos 23 de Novembro de 
2021.

O Conselho Administrativo:

O Presidente: Lou Pak Sang.

O Vogal: Chu Kuok Wang.

O Vogal: Sit Weng Tou.   

(Custo desta publicação $ 1 496,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

(Concurso Público n.º 008/DSAMA/2021)

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para «Ser-
viço de Manutenção das Sinalizações Marítimas nos Canais de 
Navegação Públicos e nas Bacias Públicas de Macau», publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 45, II Série, de 10 de Novembro de 2021, foram pres-
tados esclarecimentos, pela entidade que realiza o concurso, 
nos termos do ponto 6 do programa do concurso, e juntos ao 
processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta, durante o horário na Divisão Financeira do Departa-
mento de Administração e Finanças da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra, 
Quartel dos Mouros, e também se encontram disponíveis na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água (http://www.marine.gov.mo). 

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 24 de Novembro de 2021.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 258,00

FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL

Lista

O FRP vem publicar a lista dos apoios financiados pelos di-
versos planos do 3.º trimestre de 2021:

海 事 及 水 務 局

公 告

008/DSAMA/2021

http://www.marine.gov.mo

 

 $1,258.00

樓 宇 維 修 基 金

名 單

2021

根據經第292/2014及第309/2015號行政長官批示修改的第256/2008號行政長官批示核准之

《樓宇管理資助計劃規章》

«Regulamento do Plano de Apoio Financeiro para a Administração de Edifícios» aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 256/2008, alterado pelos Despachos do Chefe do Executivo n.os 292/2014 e 309/2015

受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

HANG XIU YUEN 

8/7/2021 $ 2,000.00 

邨

VAN SION SON CHUN

8/7/2021 $ 1,633.60 

KUONG WA SAN CHUN

8/7/2021 21/9/2021 $ 3,612.00 

NAM SAN

8/7/2021 $ 1,569.00 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

PRAÇA KIN HENG LONG- HENG HOI KUOK, KIN FU KUOK

8/7/2021 $ 308.60 

A

THE PARAGON, SUBCONDOMÍNIO A (ESTACIONAMENTO)

8/7/2021 $ 2,000.00 

LAKE VIEW GARDEN

8/7/2021 $ 492.70 

B

NOVA PARK, SUBCONDOMÍNIO B (TORRE II)

28/7/2021 $ 944.64 

JARDIM SAN POU

28/7/2021 $ 1,200.90 

CHUN HUNG GARDEN (LEONG IUN, FOE IUN, PEK IUN)

28/7/2021 26/8/2021 $ 2,673.60 

WUI KENG FA UN BLOCO I

28/7/2021 $ 650.40 

MEI LIN BLOCO II

28/7/2021 $ 560.00 

EDF. DE ALAMEDA DA TRANQUILIDADE BLOCO II, HABITAÇÃO

28/7/2021 $ 549.50 

C

NOVA PARK, SUBCONDOMÍNIO C (TORRE III)

28/7/2021 $ 521.77 

A

NOVA PARK, SUBCONDOMÍNIO A (TORRE I)

28/7/2021 $ 521.67 

D

NOVA PARK, SUBCONDOMÍNIO D (ESTACIONAMENTO)

28/7/2021 $ 132.92 

THE GREENVILLE

28/7/2021 $ 238.20 

NGA LIM

28/7/2021 $ 2,000.00 

E

NOVA GRAND, SUBCONDOMÍNIO E (TOWER 5)

28/7/2021 $ 2,000.00 

WENG WA

28/7/2021 $ 2,000.00 

C

NOVA GRAND, SUBCONDOMÍNIO C (TOWER 3)

28/7/2021 $ 2,000.00 

C

THE MACAO GINZA PLAZA, SUBCONDOMÍNIO C, COMÉRCIO

28/7/2021 $ 2,000.00 

JARDINS DO OCEANO POPLAR COURT

28/7/2021 $ 2,000.00 

WENG TIM SAN CHUN (BLOCOS I, II)

28/7/2021 $ 3,692.00 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

EDF. COMPLEXO «IAT HOU KUONG CHEONG» (ONE CENTRAL), SUB-

CONDOMÍNIO

28/7/2021 13/9/2021 $ 7,614.00 

 

JARDIM IAT LAI (BLOCO 1- HOU KAI KOK, BLOCO 2 - WAI WA KOK, 

BLOCO 3 - LAI HOU KOK,

BLOCO 4- HOU KENG KOK, BLOCO 5 - LAI UN KOK, BLOCO 6 - CHONG 

MENG KOK)

10/8/2021 $ 5,395.00 

峯

MOUNT PARK

10/8/2021 $ 100.00 

峯2

MOUNT PARK 2

10/8/2021 $ 100.00 

I

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO I (BLOCO X) - CHOI HOU HIN

10/8/2021 $ 260.65 

E

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO E (BLOCO VI) – IEK HOU HIN

10/8/2021 $ 269.55 

C

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO C (BLOCO IV) – IAN HOU HIN

10/8/2021 $ 269.55 

G

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO G (BLOCO VIII) – LOK HOU HIN

10/8/2021 $ 269.55 

F

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO F (BLOCO VII) – IAT HOU HIN

10/8/2021 $ 523.22 

D

NOVA CITY,  SUBCONDOMÍNIO D (BLOCO V) – UT HOU HIN

10/8/2021 $ 523.22 

LEI CHEONG

10/8/2021 $ 2,000.00 

B

 GRAND TYCOONREAL, SUBCONDOMÍNIO B (HABITAÇÃO)

10/8/2021 $ 2,000.00 

A

GRAND TYCOONREAL, SUBCONDOMÍNIO A (COMÉRCIO)

10/8/2021 $ 2,000.00 

C

THE PARAGON, SUBCONDOMÍNIO C (HABITAÇÃO)

10/8/2021 $ 2,000.00 

NEW CHINA PLAZA

10/8/2021 $ 2,649.10 

FEI CHOI UN BLOCO II

10/8/2021 $ 3,376.00 

FEI CHOI KONG CHEONG

10/8/2021 $ 4,715.00 

L

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO L (BLOCO XIII) – SENG HOU HIN

26/8/2021 $ 494.18 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

B

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO B, ESTACIONAMENTO

26/8/2021 $ 706.65 

I KENG

26/8/2021 $ 382.00 

O

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO O (BLOCO XVI) – HIN HOU HIN

26/8/2021 $ 346.54 

M

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO M (BLOCO XIV) – FAI HOU HIN

26/8/2021 $ 260.65 

J

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO J (BLOCO XI) – CHIN HOU HIN

26/8/2021 $ 505.95 

H

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO H (BLOCO IX) – WAI HOU HIN

26/8/2021 $ 505.95 

I ON

26/8/2021 $ 514.00 

SENG IP

26/8/2021 $ 2,380.00 

C

LOK CHON IENG HIN BLOCO III (SUBCONDOMÍNIO C)

26/8/2021 $ 3,258.40 

EDIFÍCIO WONDERHOUSE

26/8/2021 $ 2,000.00 

C

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO C (BLOCO IV)

26/8/2021 $ 2,000.00 

POLYTEC GARDEN

26/8/2021 $ 1,478.40 

JARDINS DO OCEANO CATTLEYA COURT E MAGNOLIA COURT

26/8/2021 $ 1,050.70 

VARIC GARDEN

26/8/2021 $ 2,000.00 

TO POU

26/8/2021 $ 949.20 

WENG FU KOK

26/8/2021 $ 403.00 

LEI SAN

13/9/2021 $ 3,020.00 

JARDIM NAM NGON

13/9/2021 $ 2,000.00 

EDIFÍCIO IP HENG BLOCO II, HABITAÇÃO

13/9/2021 $ 2,000.00 

A ,B ,C

VAI YIN GARDEN (BLOCO A, BLOCO B, BLOCO C)

13/9/2021 $ 848.00 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

KINGS COURT

13/9/2021 $ 621.50 

N

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO N (BLOCO XV) – IENG HOU HIN

13/9/2021 $ 494.18 

C

EDIFÍCIO CHENG TOU, SUBCONDOMÍNIO C (HABITAÇÃO)

13/9/2021 $ 6,500.00 

C

EDIFÍCIO GRANDEUR HEIGHT, 

SUBCONDOMÍNIO C (ESTACIONAMENTO PRIVADO)

13/9/2021 $ 7,683.80 

F

NOVA CITY, SUBCONDOMÍNIO F (BLOCO VII)

21/9/2021 $ 2,000.00 

HOI SUEN KOI

21/9/2021 $ 212.40 

SAN FAI KOK

21/9/2021 $ 1,234.80 

KAM LONG KUOK 

21/9/2021 $ 1,793.10 

CHENG PEK KOK(II)

21/9/2021 $ 5,182.00 

JARDIM IAT LAI 

21/9/2021 $ 2,000.00 

 

 TOTAL 

$ 124,191.74 

根據經第310/2015號行政長官批示修改的第443/2009號行政長官批示核准之

《樓宇維修方案支援計劃規章》

«Regulamento do Plano de Apoio a Projectos de Reparação de Edifícios» aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 443/2009, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 310/2015

受資助實體

Entidades financiadas

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

NGA VA KUOK

28/7/2021 $ 45,000.00 

HOI KENG FA UN (LEI KENG KOK)

28/7/2021 $ 90,000.00 

 

 TOTAL 

$ 135,000.00 
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根據經第311/2015號行政長官批示修改的第45/2013號行政長官批示核准之

《僭建物自願拆卸資助計劃規章》

«Regulamento do Plano de Apoio Financeiro para Demolição Voluntária de Edificações Ilegais» aprovado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 45/2013, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 311/2015

受資助實體

Entidades financiadas

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

LEI CHI IONG

28/7/2021 $ 5,700.00 

CHAN WAI KUN

13/9/2021 $ 10,000.00 

 

TOTAL 

$ 15,700.00 

根據經308/2015號行政長官批示修改的第210/2008號行政長官批示核准之

《樓宇維修資助計劃規章》

«Regulamento do Plano de Apoio Financeiro para Reparação de Edifícios» aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 210/2008, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 308/2015

受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

VA FAI

8/7/2021 $ 176,202.00

IAT KENG

8/7/2021 $ 50,000.00

JARDIM WAN KENG 

8/7/2021 $ 297,931.50

NAM FONG (BLOCO 1, BLOCO 2, BLOCO 3)

28/7/2021 $ 816,990.00

MEI WA KOK

28/7/2021 $ 86,280.00

2

TORRES HABITACIONAIS DA BARRA - BLOCO II

26/8/2021 $ 240,000.00

TORRES HABITACIONAIS DA BARRA - BLOCO I

26/8/2021 $ 240,000.00

KO VA KOK

26/8/2021 $ 155,000.00

VING TAI 

13/9/2021 $ 183,420.00

JARDIM CIDADE NOVA(BLOCO 08)

13/9/2021 $ 82,038.00
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

氹

FLOWER CITY DA TAIPA, EDF. PEÓNIA

13/9/2021 $ 157,644.00

TOTAL 

$ 2,485,505.50

根據經第33/2010號、第10/2011號、第2/2012號、第16/2013號、第16/2014號、第12/2015號、第306/2015號、第9/2015號、

第393/2017號、第262/2018號及第18/2021號行政長官批示修改的第57/2009號行政長官批示核准之

《低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃規章》

«Regulamento do Plano Provisório de Apoio Financeiro para Reparação das Instalações Comuns de Edifícios Baixos» 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 57/2009, alterado pelos Despachos do Chefe do Executivo n.os 33/2010, 

10/2011, 2/2012, 16/2013, 16/2014, 12/2015, 306/2015, 9/2015, 393/2017, 262/2018 e 18/2021

受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

TONG MEI

8/7/2021 $ 116,340.00

WAN SENG (BLOCO II)

8/7/2021 $ 180,165.00

KIN MENG

8/7/2021 $ 10,230.00

ABE

SUN FONG (ABE)

8/7/2021 $ 10,980.00

SON MENG

8/7/2021 21/9/2021 $ 61,688.00

FU LAI

8/7/2021 $ 23,460.00

YIU VENG

8/7/2021 $ 28,140.00

TAI YIN

8/7/2021 $ 29,436.00

FOK LOU GARDEN (BLOCO II)

8/7/2021 $ 104,192.20

PAK POU

8/7/2021 $ 96,423.40

EFGHI

SAN NAM (EFGHI)

8/7/2021 $ 83,500.00

DEF

POU LAI (DEF)

8/7/2021 $ 70,070.00

FAI IAO

8/7/2021 $ 58,095.00
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

LIVA COURT (BLOCO 2)

8/7/2021 $ 53,373.00

I FU

8/7/2021 $ 33,866.00

WA TOU

8/7/2021 $ 45,465.00

KUAN CHI IUN

8/7/2021 $ 44,810.50

SEI HOC

8/7/2021 $ 43,478.00

CHONG SENG

8/7/2021 $ 41,020.00

SOI HENG

8/7/2021 $ 47,714.00

CDEF

SI KENG (CDEF)

28/7/2021 $ 39,657.00

FUNG VO

28/7/2021 $ 41,928.00

TAK POU

28/7/2021 $ 45,446.00

SUN THAI

28/7/2021 $ 50,298.00

YAU FAI

28/7/2021 $ 51,435.00

HIP LEI

28/7/2021 $ 55,384.00

CHAN SANG

28/7/2021 $ 56,392.00

NO

VILA VA TOU BLOCO 6 (NO)

28/7/2021 $ 62,460.00

KAI SENG

28/7/2021 $ 65,233.00

SON KENG KOK

28/7/2021 $ 66,486.00

PAK SON

28/7/2021 $ 71,609.80

DEF

SON FU BLOCO 2 (DEF)

28/7/2021 $ 86,172.00

KLM

SON FU BLOCO 2 (KLM)

28/7/2021 $ 86,978.33
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

TIM FAT

28/7/2021 $ 103,333.33

GHIJ

POU HONG (GHIJ)

28/7/2021 $ 110,886.99

LEI KOU

28/7/2021 $ 112,310.80

ABGH

FU LAM KOK (ABGH)

28/7/2021 $ 132,338.67

ABCDEFGH IJKLMNOP

KWONG HENG (ABCDEFGH) E (IJKLMNOP)

28/7/2021 $ 171,216.00

WENG CHEONG

28/7/2021 $ 12,172.50

WA LONG

28/7/2021 $ 15,510.00

WENG HENG

28/7/2021 $ 17,256.00

KAM LIN

28/7/2021 $ 17,370.00

A

NAN CHEUNG (A)

28/7/2021 $ 17,520.00

YIU YEONG

28/7/2021 $ 18,513.00

FOK LOI KOK

28/7/2021 $ 20,982.00

WAI KA

28/7/2021 $ 21,606.00

CHEONG KONG

28/7/2021 $ 21,714.00

SON CHENG

28/7/2021 $ 24,000.00

SON IENG

28/7/2021 $ 24,852.00

CHUN CHECK

28/7/2021 $ 24,936.00

CHUEN KAI

28/7/2021 $ 28,000.00

FUNG YUEN VILLA

28/7/2021 $ 30,534.00

KAI VAN

28/7/2021 $ 35,420.00
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

SUN FUNG

28/7/2021 $ 37,021.80

TAK YIP

28/7/2021 $ 39,144.00

CHEONG LOK

10/8/2021 $ 14,331.00

ABCDEF

POU HONG (ABCDEF)

10/8/2021 $ 149,367.00

PAC HOU

10/8/2021 $ 22,225.00

PAN SENG

10/8/2021 $ 23,595.00

KA FUNG

10/8/2021 $ 24,262.50

POU FAT

10/8/2021 $ 29,145.00

MAN FAI

10/8/2021 $ 30,009.00

ABEF

NAM NGAI KOK (ABEF)

10/8/2021 $ 18,774.00

ABGH

HANG FOK FA UN (BLOCO 2 - ABGH)

10/8/2021 $ 90,790.00

SENG HENG ( BLOCO II )

10/8/2021 $ 60,860.00

HANG FU

10/8/2021 $ 59,533.33

ABC

VENG KAI (ABC)

10/8/2021 $ 58,837.00

ABCD

POU SENG (ABCD)

10/8/2021 $ 54,169.80

WA FU

10/8/2021 $ 35,193.32

LOK MENG

10/8/2021 $ 36,577.00

SON LEONG

10/8/2021 $ 39,816.00

KAM KEI

10/8/2021 $ 45,283.00

FU LUEN

10/8/2021 $ 46,914.00
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

SAN POU KOC

10/8/2021 $ 51,775.34

KIN HENG

26/8/2021 $ 83,045.60

GHI

VILA VA TOU (BLOCO 3 - GHI)

26/8/2021 $ 95,956.00

SIU FU

26/8/2021 $ 47,148.00

VAI CHOI IUN

26/8/2021 $ 35,532.00

CLARION

26/8/2021 $ 56,000.00

LUEN FAI

26/8/2021 $ 34,895.00

LIN CHEONG

13/9/2021 $ 12,146.70

ABDE

KOI FU GARDEN  BLOCO I (ABDE)

13/9/2021 $ 122,144.40

ABE

KOI FU (ABE)

13/9/2021 $ 104,955.00

CFG

KOI FU GARDEN BLOCO I (CFG)

13/9/2021 $ 87,500.00

NAM KENG

13/9/2021 $ 73,310.00

CD

KOI FU (CD)

13/9/2021 $ 71,155.00

NG SI

13/9/2021 $ 64,676.67

ON LOK

13/9/2021 $ 60,409.00

LEI FAI (BLOCO 2)

13/9/2021 $ 58,500.00

MENG FAI

13/9/2021 $ 56,203.00

FOK SING

13/9/2021 $ 55,328.00

EFGH

EDF. FAI SAM KOK (EFGH)

13/9/2021 $ 55,065.00

CDGH

YEE FU (CDGH)

13/9/2021 $ 54,870.00
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

ABEF

YEE FU (ABEF)

13/9/2021 $ 50,745.00

KWOK CHEONG

13/9/2021 $ 49,236.00

IJLM

TUNG IEC (IJLM)

13/9/2021 $ 46,627.00

VA IEC

13/9/2021 $ 213,239.20

KAM SENG

13/9/2021 $ 12,880.00

KA FAT

13/9/2021 $ 15,007.20

MEI SAN

13/9/2021 $ 16,500.00

TONG HENG

13/9/2021 $ 19,113.00

TSUI LAM GARDEN

13/9/2021 $ 19,675.50

KUAN LOK

13/9/2021 $ 20,502.00

SENG CHEONG KOK

13/9/2021 $ 20,610.00

CD

FU HANG (CD)

13/9/2021 $ 21,000.00

Z,AA,AB,AC

LAI HOU BLOCO 3 (Z,AA,AB,AC)

13/9/2021 $ 23,932.50

SON FONG TOI

13/9/2021 $ 25,164.00

VAI POU

13/9/2021 $ 26,763.00

AM AN AO AP

LAI HOU (BLOCO 4 - AM AN AO AP)

13/9/2021 $ 27,810.00

HANG FAI

13/9/2021 $ 28,290.00

AB

FU HANG (AB)

13/9/2021 $ 28,620.00

DE

LEI TONG (DE)

13/9/2021 $ 28,890.00

LUEN TAK

13/9/2021 $ 32,220.00
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

KIN IP

13/9/2021 $ 33,550.00

啓 DEF

KAI YUEN TOI (DEF)

13/9/2021 $ 36,270.00

SON HANG

13/9/2021 $ 40,005.00

VAI HENG

13/9/2021 $ 40,273.00

CDE

KONG HOI (CDE)

13/9/2021 $ 41,659.80

啓 GHIJ

KAI YUEN TOI (GHIJ)

13/9/2021 $ 41,880.00

JK

KONG HOI (JK)

13/9/2021 $ 42,283.80

UVWX

KONG HOI (BLOCO 4 - UVWX)

13/9/2021 $ 42,594.00

ABCD

EDF. FAI SAM KOK (ABCD)

13/9/2021 $ 42,820.20

NAM FUNG

13/9/2021 $ 44,422.00

HOI VAI

13/9/2021 $ 45,060.00

VILLY

13/9/2021 $ 45,339.00

NOP

KONG HOI (BLOCO 11 - NOP)

13/9/2021 $ 45,493.80

SON CHEONG

13/9/2021 $ 46,570.00

EFGH

KUAN HENG (EFGH)

21/9/2021 $ 51,905.00

CHUEN YAN

21/9/2021 $ 36,300.00

HENG WA

21/9/2021 $ 50,812.80

KAM LEI

21/9/2021 $ 32,494.00

AB

KONG HOI (BLOCO 1 - AB)

21/9/2021 $ 73,780.00

FG

KONG HOI (BLOCO 7 - FG)

21/9/2021 $ 63,280.00
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

NGA ON

21/9/2021 $ 16,956.00

LUEN TAK 

21/9/2021 $ 91,085.00

FOK TAK SAN CHUN(BLOCO 04 - FOK KUAI)

21/9/2021 $ 107,682.00

JK

EDF. MAN FAI (HAPPY GARDEN), BLOCO 6 - JK

21/9/2021 $ 53,046.00

CHENG NGA KOK

21/9/2021 $ 12,310.50

DEF

JARDINS DE LISBOA EDF. MARAVILHA (DEF)

21/9/2021 $ 12,300.00

ABC

JARDINS DE LISBOA EDF. MARAVILHA (ABC)

21/9/2021 $ 12,300.00

CHUNG YUEN

21/9/2021 $ 52,829.50

TOTAL 

$ 7,100,984.78

Fundo de Reparação Predial, aos 16 de Novembro de 2021.

O Presidente do Conselho Administrativo, Arnaldo Ernesto 
dos Santos.

(Custo desta publicação $ 32 620,00)

CONSELHO DE ARQUITECTURA, ENGENHARIA 

E URBANISMO

Avisos

(Exame de Admissão n.º 01-CAEU-2021)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de arquitecto por parte 
dos titulares do grau académico na área de especialização em 
arquitectura, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 
2.º da Lei n.º 1/2015, a candidatura ao exame de admissão na 
área de arquitectura foi aberta por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, 
II Série, de 27 de Outubro de 2021, e em conformidade com a 
deliberação do dia 22 de Novembro de 2021 da Comissão de 
Registo do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, 

 

 $32,620.00

建 築、工 程 及 城 市 規 劃 專 業 委 員 會

通 告

01-CAEU-2021

1/2015
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a prova escrita será realizada na Escola Secundária Luso-
-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, sita na Avenida de Sidónio 
Pais, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

(Exame de Admissão n.º 02-CAEU-2021)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de engenheiro civil por 
parte dos titulares do grau académico na área de especializa-
ção em engenharia civil, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, a candidatura ao exame de admis-
são na área de engenharia civil foi aberta por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 43, II Série, de 27 de Outubro de 2021, e em conformidade 
com a deliberação do dia 22 de Novembro de 2021 da Comis-
são de Registo do Conselho de Arquitectura, Engenharia e 
Urbanismo, a prova escrita será realizada na Escola Secundária 
Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, sita na Avenida de 
Sidónio Pais, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

(Exame de Admissão n.º 03-CAEU-2021)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo para 
obtenção do título profissional de engenheiro electrotécnico por 
parte dos titulares do grau académico na área de especiali-
zação em engenharia electrotécnica, definido na alínea 1) do 
n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, a candidatura 
ao exame de admissão na área de engenharia electrotécnica 
foi aberta por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 27 de 
Outubro de 2021, e em conformidade com a deliberação do dia 
22 de Novembro de 2021 da Comissão de Registo do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, a prova escrita será 
realizada na Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga 
Gomes, sita na Avenida de Sidónio Pais, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

http://www.caeu.gov.mo/

02-CAEU-2021

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

03-CAEU-2021

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/
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(Exame de Admissão n.º 04-CAEU-2021)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de engenheiro electro-
mecânico por parte dos titulares do grau académico na área 
de especialização em engenharia electromecânica, definido 
na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, a 
candidatura ao exame de admissão na área de engenharia elec-
tromecânica foi aberta por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, 
de 27 de Outubro de 2021, e em conformidade com a delibera-
ção do dia 22 de Novembro de 2021 da Comissão de Registo do 
Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, a prova 
escrita será realizada na Escola Secundária Luso-Chinesa de 
Luís Gonzaga Gomes, sita na Avenida de Sidónio Pais, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

(Exame de Admissão n.º 05-CAEU-2021)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de engenheiro mecânico 
por parte dos titulares do grau académico na área de especiali-
zação em engenharia mecânica, definido na alínea 1) do n.º 1 e 
no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, a candidatura ao exame 
de admissão na área de engenharia mecânica foi aberta por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 43, II Série, de 27 de Outubro de 2021, 
e em conformidade com a deliberação do dia 22 de Novembro 
de 2021 da Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, a prova escrita será realizada na Escola 
Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, sita na 
Avenida de Sidónio Pais, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

(Exame de Admissão n.º 06-CAEU-2021)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de arquitecto paisagista 
por parte dos titulares do grau académico na área de especiali-
zação em arquitectura paisagista, definido na alínea 1) do n.º 1 
e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, a candidatura ao exa-
me de admissão na área de arquitectura paisagista foi aberta por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 43, II Série, de 27 de Outubro de 2021, 
e em conformidade com a deliberação do dia 22 de Novembro 
de 2021 da Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, 

04-CAEU-2021

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

05-CAEU-2021

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

06-CAEU-2021

1/2015
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Engenharia e Urbanismo, a prova escrita será realizada na Escola 
Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, sita na 
Avenida de Sidónio Pais, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

(Exame de Admissão n.º 07-CAEU-2021)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de engenheiro de seguran-
ça contra incêndios por parte dos titulares do grau académico 
na área de especialização em engenharia de segurança contra 
incêndios, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º 
da Lei n.º 1/2015, a candidatura ao exame de admissão na área 
de engenharia de segurança contra incêndios foi aberta por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 43, II Série, de 27 de Outubro de 2021, 
e em conformidade com a deliberação do dia 22 de Novembro 
de 2021 da Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, a prova escrita será realizada na Escola 
Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, sita na 
Avenida de Sidónio Pais, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

(Exame de Admissão n.º 08-CAEU-2021)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de engenheiro do ambiente 
por parte dos titulares do grau académico na área de especia-
lização em engenharia do ambiente, definido na alínea 1) do 
n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, a candidatura 
ao exame de admissão na área de engenharia do ambiente 
foi aberta por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 27 de 
Outubro de 2021, e em conformidade com a deliberação do dia 
22 de Novembro de 2021 da Comissão de Registo do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, a prova escrita será 
realizada na Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga 
Gomes, sita na Avenida de Sidónio Pais, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

http://www.caeu.gov.mo/

07-CAEU-2021

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

08-CAEU-2021

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/
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(Exame de Admissão n.º 09-CAEU-2021)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de urbanista por parte 
dos titulares do grau académico na área de especialização em 
planeamento urbanístico, definido na alínea 1) do n.º 1 e no 
n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, a candidatura ao exame de 
admissão na área de planeamento urbanístico foi aberta por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 43, II Série, de 27 de Outubro de 2021, 
e em conformidade com a deliberação do dia 22 de Novembro 
de 2021 da Comissão de Registo do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo, a prova escrita será realizada na Escola 
Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, sita na 
Avenida de Sidónio Pais, Macau.

As informações sobre a lista dos candidatos admitidos, salas 
de realização da prova escrita, observações para os candidatos 
admitidos e outras informações importantes relacionadas com 
os mesmos, estão disponíveis no sítio electrónico do Conselho 
de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.
gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 22 
de Novembro de 2021.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

(Custo desta publicação $ 9 456,00)

09-CAEU-2021

1/2015

http://www.caeu.gov.mo/

 

 $9,456.00
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