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經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/184117

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de hard-

ware de computador, software informático, periféricos 

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

deo; serviços de consultadoria de hardware e software 

de computador; programação de computadores; con-

cepção de base de dados para computador; armazena-

mento de dados electrónicos; serviços de computação 

nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de 

hardware, software informático e periféricos de com-

putador; fornecimento de software não descarregável 

on-line; serviços de consultadoria para desenvolvi-

mento de sistemas de computadores, base de dados e 

aplicações; serviços de consultoria de dados e seguran-

ça de computadores; serviço de criptografia de dados; 

fornecimento de informações de hardware ou soft-

ware de computador on-line; manutenção, reparação 

e actualização de software informático e aplicações; 

serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução 

de problemas de hardware e software de computador, 

e serviços de apoio informático ao cliente; serviços 

de criação, concepção e manutenção de sítios web; 

serviços de alojamento de sítios web; fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através de 

internet e outras redes de comunicações electrónicas; 

criação de índices de informação online, sítios e outros 

recursos disponíveis na Internet e outras redes electró-

nicas de comunicação; serviços de cartografia e mapas; 

fornecimento de um portal da Internet que permite 

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

científicos e tecnológicos; serviços de concepção / pro-

jectos de desenhos industriais; serviços de análises e 

de pesquisas industriais; investigação médica; serviços 

de laboratórios médicos; serviços de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Jamaica

N.º 82,272

[210]  N.º : N/184186

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : IM PRODUCTION

  Endereço : 50 rue Croix Des Petits Champs- 7 rue 

Herold 75001 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS



38    1   2022  1  5 

/ / /

/ / / /

/

USB

/ / / / /

/ /

/ /

T

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  França

N.º 20 4 714 988

[210]  N.º : N/184744

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

51 1 1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 



N.º 1 — 5-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 39

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184745

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

51 1 1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184977

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 G1 THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 27709

700 200

 700 Park Offices Drive, Suite 200, Research Triangle 

Park, North Carolina United States 27709

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/08  Estados Unidos 

da América N.º 90/455,987

[210]  N.º : N/185847

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

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

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

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Balões publicitários; leques de mão 

planos; guarnições (não metálicas) para cortinas; esca-

dotes e escadas, não metálicas; colchões de campismo; 

pregos, cunhas, porcas, parafusos, tachas, cavilhas, 

rebites e rodízios não metálicos; almofadas [móveis]; 

bastidores e aros para bordados; vime, em bruto ou 

parcialmente trabalhado; estores em junco, vime ou 

bambu [Sudare]; distribuidores fixos de toalhas, não 

metálicos; divisória oriental de painel único [Tsuitate]; 

videiras (mobiliário); rotim [material em bruto ou par-

cialmente trabalhado]; placas de identificação e placas 

de identificação de portas, não metálicas; painéis de 

suspender [painéis de estilo japonês com ganchos 

de posicionamento]; divisórias dobráveis orientais 

[Byoubu]; válvulas em plástico, não sendo elementos 

de máquinas; estojos (expositores) de plástico para 

acessórios; travesseiros (almofadas); colchões; mane-

quins; camas para animais domésticos; cabides para 

vestuário; mobiliário de exterior; estores para janelas 

de interior [persianas] [móveis]; mobiliário; reserva-

tórios de água para uso doméstico, sem ser em metal 

nem em alvenaria; espelhos de bolso; molduras; sacos 

para espelhos de bolso; fechos de plástico substitutos 

de metal; folhas japonesas em madeira para embalar 

alimentos [Kyogi]; casotas para cães; caixas de ferra-

mentas não metálicas (vazias); arruelas não metálicas, 

nem de borracha ou fibra vulcanizada; almofadas de 

chão japonesas [Zabuton]; caixas de armazenamento 

de produtos para uso doméstico; caixas de nidificação 

para pequenos pássaros; fechaduras não eléctricas, não 

metálicas; estacas não metálicas para plantas ou árvo-

res; miniaturas de alimentos artificiais (ornamentos de 

plástico); leques de mão desdobráveis; equipamentos 

de rituais; cortinas de contas para decoração; bam-

bu [material em bruto ou parcialmente trabalhado]; 

cascas de bambu [material em bruto ou parcialmente 

trabalhado]; persianas; assentos de banho para bebés; 

cestos de compras (não metálicos) para o transporte de 

artigos; carrilhões de vento; cabides para chapéus, não 

metálicos; recipientes de madeira, bambu ou plástico; 

estatuetas em madeira, bambu ou plástico; recipientes 

de embalagem industrial em madeira, bambu ou plás-

tico; letreiros verticais em madeira ou plástico; cascas 

de árvores (ornamentos em madeira); andarilhos para 

bebés; berços; expositores para vestuário.

[540]  Marca : 

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

N.º 2021-13011
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de banho quentes [Yukakibo]; geleiras portáteis não 

eléctricas para refrigeração com gelo para uso domés-

tico; pulverizadores vazios para alfaiates; escovas para 

vestuário; bancos (utensílios de casa de banho) para 

quartos de banho; baldes para quarto de banho.

[540]  Marca : 

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

N.º 2021-13011

[210]  N.º : N/185923

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : 

 RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED

  Endereço : Unit C, 9/F Winning House, No.72-76 

Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/09  China

N.º 56792388

[210]  N.º : N/185924

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : 

 RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED

  Endereço : Unit C, 9/F Winning House, No.72-76 

Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong

[210]  N.º : N/185848

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

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

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

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Geleiras não eléctricas para uso do-

méstico; tábuas de engomar; escovas para banheiras; 

vidro em bruto ou semitrabalhado, sem ser para a 

construção; letreiros verticais em vidro ou cerâmica; 

estatuetas em vidro ou cerâmica; recipientes de em-

balagem industrial em vidro ou porcelana; quebra-

-nozes; kits de cozinha portáteis para uso ao ar livre; 

tábuas de engomar [Kotedai]; esticadores de calçado 

[esticadores]; regadores; distribuidores de sabão; pa-

nos para polir; fio dental; suportes de papel higiénico; 

armadilhas para ratos; mata-moscas; garrafas de plás-

tico para embalagem industrial; hera-dai [tábuas de 

marcação destinadas a serem utilizadas com lâminas 

de impressão]; extintores de velas (não em metais pre-

ciosos); castiçais; escovas para animais de estimação; 

recipientes de alimentação para animais de estimação; 

luvas de jardinagem; pacotes de refrigeração ou de 

aquecimento, cheios de substâncias químicas prontas 

para reagir quando necessário (utensílios de uso do-

méstico); utensílios cosméticos e de toilette; luvas para 

uso doméstico; vasos para plantas hidropónicas para 

jardinagem doméstica; artigos para jardinagem domés-

tica (redes); peneiradores de cinzas para uso domés-

tico; extintores de brasas japoneses [Hikeshi-tsubô]; 

vasos para flores; pinças de açúcar; escovas para canos; 

tanques [aquários internos] e seus acessórios; escovas 

de metal; escovas para sapatos; calçadeiras; panos para 

engraxar os sapatos; esponjas e panos para engraxar 

sapatos; caixas para comprimidos, não em metais pre-

ciosos, para uso pessoal; Gotoku [bases para aquece-

dores a carvão japoneses para uso doméstico]; escovas 

industriais; queimadores de perfume; caixas metálicas 

para distribuição de toalhas de papel; gaiolas para 

pássaros; banheiras para pássaros; floreiras [potes]; 

coberturas para vasos de flores, excepto em papel; ba-

cios de quarto; taças para flores; utensílios de limpeza 

e utensilios para lavagem; baldes para carvão; escovas 

para esfregar barcos; utensílios e recipientes de co-

zinha, não incluindo aquecedores de água a gás para 

uso doméstico, grelhadores de cozinha não eléctricos 

para uso doméstico; mealheiros; agitadores para águas 
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  P roduto s : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/29  China

N.º 54762058

[210]  N.º : N/185925

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : 

 RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED

  Endereço : Unit C, 9/F Winning House, No.72-76 

Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/09  China

N.º 56814897

[210]  N.º : N/185926

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : 

 RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED

  Endereço : Unit C, 9/F Winning House, No.72-76 

Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/09  China

N.º 56780411

[210]  N.º : N/185927

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : 

 RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED

  Endereço : Unit C, 9/F Winning House, No.72-76 

Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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刹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/09  China

N.º 56795150

[210]  N.º : N/186163

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/09  França

N.º 214730677

[210]  N.º : N/186164

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/09  França

N.º 214730679

[210]  N.º : N/186165

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/09  França

N.º 214730666

[210]  N.º : N/186166

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/09  França

N.º 214730685

[210]  N.º : N/186167

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/02/09  França

N.º 214730690

[210]  N.º : N/186168

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/09  França

N.º 214730668

[210]  N.º : N/186169

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/09  França

N.º 214730674

[210]  N.º : N/186215

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

[730]  Requerente : Mouser Electronics, Inc.

  Endereço : 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas 

76063 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas (descarre-

gáveis), incluindo revistas e livros electrónicos sob os 

temas de componentes electrónicos, engenharia de 

concepção electrónica, inovação electrónica e tecnolo-

gia de inovação electrónica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186216

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

[730]  Requerente : Mouser Electronics, Inc.

  Endereço : 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas 

76063 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Venda por grosso e a retalho de servi-

ços de distribuição na área da electrónica e dos com-

ponentes electrónicos; venda por grosso e a retalho de 

serviços de distribuição especializados em componen-

tes electrónicos; serviços de encomenda de catálogos 

especializados em componentes electrónicos; serviços 

de catálogo electrónico especializados em compo-

nentes electrónicos; serviços de comércio electrónico, 

nomeadamente, fornecimento de informações sobre 

produtos através de redes de telecomunicações para 

fins publicitários e comerciais; fornecimento de infor-

mações na área da electrónica, componentes electró-

nicos para fins de publicidade e vendas; serviços de 

lojas por grosso e de retalho on-line especializadas em 

componentes electrónicos fornecidos através de um 

website de mercadorias gerais na rede global ou local 

de telecomunicações; serviços de lojas por grosso e de 

retalho especializados em componentes electrónicos 

fornecidos por meio de catálogos de encomendas por 

correio; serviços de lojas por grosso e de retalho es-

pecializados em componentes electrónicos fornecidos 

por telefone, fax e venda por correspondência; recolha, 

para benefício de terceiros, de uma variedade de bens, 

nomeadamente, componentes electrónicos, permitin-

do aos clientes visualizar e comprar com conveniência 

bens a partir de um website de mercadorias gerais na 

rede global ou local de telecomunicações, e a partir de 

um catálogo geral de mercadorias por encomenda por 

correio, encomenda por telefone e encomenda por fax; 

fornecimento de informações comerciais através de 

redes informáticas globais; promoção de bens e servi-

ços de terceiros através da distribuição de publicidade; 

serviços de publicidade, nomeadamente promoção e 

comercialização de bens e serviços a terceiros através 
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de todos os meios públicos de comunicação; serviços 

de publicidade e marketing, nomeadamente promoção 

de bens e serviços de terceiros; promoção de bens e 

serviços de terceiros através de uma rede informática 

global; promoção de bens e serviços de terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186217

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

[730]  Requerente : Mouser Electronics, Inc.

  Endereço : 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas 

76063 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de publicações on-line, 

não descarregáveis, incluindo on-line, não descarregá-

veis publicações no domínio de componentes electró-

nicos, engenharia de concepção electrónica, inovação 

electrónica e tecnologia de inovação electrónica; ser-

viços de entretenimento; serviços educativos; organi-

zação de concursos educativos ou de entretenimento; 

serviços educativos no domínio dos componentes elec-

trónicos de consumo e industriais; serviços de entrete-

nimento, nomeadamente, programa multimédia con-

tínuo com componentes electrónicos, engenharia de 

concepção electrónica, inovação electrónica e inova-

ção tecnológica electrónica distribuído através de vá-

rias plataformas através de múltiplas formas de meios 

de transmissão; serviços de entretenimento e educação 

sob a natureza de concursos no campo da electrónica, 

engenharia de design electrónico, inovação electrónica 

e inovação tecnológica electrónica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186802

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : CIRO PAONE,S.P.A.

  Endereço : Via S. Pasquale A Chiaia, 83, 80121 

Napoli, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Baús [bagagem]; sacos; sacos de mão; 

mochi las; malas de v iagem; pastas (produtos em 

couro); estojos para chaves em couro; chapéus-de-

-chuva; porta-cartas [pastas]; malas para transporte de 

documentos (produtos em couro); carteiras de bolso; 

porta-moedas; porta-música; malas de mão; sacos de 

viagem; caixas em couro ou em cartão-couro [couro 

artificial]; pastas para estudantes; selaria; roupas para 

animais de estimação; coleiras para animais; estojos 

para maquilhagem, sem conteúdo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186803

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : CIRO PAONE,S.P.A.

  Endereço : Via S. Pasquale A Chiaia, 83, 80121 

Napoli, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestidos; camisas; blusas; 

saias; fatos; blusões; calças; calções; camisolas [vestuá-

rio]; t-shirts; camisolas desportivas; espartilhos [roupa 

interior]; casacos para a chuva [impermeáveis]; sobre-

tudos; casacos; fatos de desporto; casacos corta-vento; 

casacos de peles; roupões; roupões de banho; fatos 

de banho; cintos (vestuário); gravatas; lenços de pôr 

ao pescoço; luvas (vestuário); roupa interior; pijamas; 

camisolas de dormir; peúgas; meias; collants; xailes; 

cachecóis; calçado; pantufas; sapatos; botas; sandálias; 

chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186804

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : CIRO PAONE,S.P.A.

  Endereço : Via S. Pasquale A Chiaia, 83, 80121 

Napoli, Italia
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  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Baús [bagagem]; sacos; sacos de mão; 

mochi las; malas de v iagem; pastas (produtos em 

couro); estojos para chaves em couro; chapéus-de-

-chuva; porta-cartas [pastas]; malas para transporte de 

documentos (produtos em couro); carteiras de bolso; 

porta-moedas; porta-música; malas de mão; sacos de 

viagem; caixas em couro ou em cartão-couro [couro 

artificial]; pastas para estudantes; selaria; roupas para 

animais de estimação; coleiras para animais; estojos 

para maquilhagem, sem conteúdo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/24  Itália

N.º 302021000117626

[210]  N.º : N/186805

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : CIRO PAONE,S.P.A.

  Endereço : Via S. Pasquale A Chiaia, 83, 80121 

Napoli, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestidos; camisas; blusas; 

saias; fatos; blusões; calças; calções; camisolas [vestuá-

rio]; t-shirts; camisolas desportivas; espartilhos [roupa 

interior]; casacos para a chuva [impermeáveis]; sobre-

tudos; casacos; fatos de desporto; casacos corta-vento; 

casacos de peles; roupões; roupões de banho; fatos 

de banho; cintos (vestuário); gravatas; lenços de pôr 

ao pescoço; luvas (vestuário); roupa interior; pijamas; 

camisolas de dormir; peúgas; meias; collants; xailes; 

cachecóis; calçado; pantufas; sapatos; botas; sandálias; 

chapelaria.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/24  Itália

N.º 302021000117626

[210]  N.º : N/186806

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : CIRO PAONE,S.P.A.

  Endereço : Via S. Pasquale A Chiaia, 83, 80121 

Napoli, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Baús [bagagem]; sacos; sacos de mão; 

mochi las; malas de v iagem; pastas (produtos em 

couro); estojos para chaves em couro; chapéus-de-

-chuva; porta-cartas [pastas]; malas para transporte de 

documentos (produtos em couro); carteiras de bolso; 

porta-moedas; porta-música; malas de mão; sacos de 

viagem; caixas em couro ou em cartão-couro [couro 

artificial]; pastas para estudantes; selaria; roupas para 

animais de estimação; coleiras para animais; estojos 

para maquilhagem, sem conteúdo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/24  Itália

N.º 302021000117632

[210]  N.º : N/186807

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : CIRO PAONE,S.P.A.

  Endereço : Via S. Pasquale A Chiaia, 83, 80121 

Napoli, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestidos; camisas; blusas; 

saias; fatos; blusões; calças; calções; camisolas [vestuá-

rio]; t-shirts; camisolas desportivas; espartilhos [roupa 

interior]; casacos para a chuva [impermeáveis]; sobre-

tudos; casacos; fatos de desporto; casacos corta-vento; 

casacos de peles; roupões; roupões de banho; fatos 

de banho; cintos (vestuário); gravatas; lenços de pôr 

ao pescoço; luvas (vestuário); roupa interior; pijamas; 

camisolas de dormir; peúgas; meias; collants; xailes; 

cachecóis; calçado; pantufas; sapatos; botas; sandálias; 

chapelaria.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/24  Itália

N.º 302021000117632
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[210]  N.º : N/186854

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[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 semi-preciosas; instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso e 

relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186855

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[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 semi-preciosas, instrumentos ho-

rológicos 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 semi-preciosas, 

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/187014

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : PERSON & COVEY, INC.

  Endereço : 616 Allen Avenue, Glendale, Califor-

nia 91201, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Loções medicinais para o alívio tem-

porário de pequenas irritações, inflamações, pruridos 

e erupções cutâneas; loções contra irritações cutâneas 

[antipruriginosos]; preparações de limpeza contra irri-

tações cutâneas [antipruriginosos].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/549,784

[210]  N.º : N/187015

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : PERSON & COVEY, INC.

  Endereço : 616 Allen Avenue, Glendale, Califor-

nia 91201, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas para lavagem 

do corpo; champôs para o cabelo; produtos amaciado-

res para o cabelo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/549,836

[210]  N.º : N/187016

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : PERSON & COVEY, INC.

  Endereço : 616 Allen Avenue, Glendale, Califor-

nia 91201, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Champô clarificador medicinal para o 

tratamento de doenças dermatológicas do couro cabe-

ludo e do cabelo.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/549,836

[210]  N.º : N/187017

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : PERSON & COVEY, INC.

  Endereço : 616 Allen Avenue, Glendale, Califor-

nia 91201, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações hidratantes para o rosto; 

loções hidratantes; cremes hidratantes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/549,878

[210]  N.º : N/187018

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : PERSON & COVEY, INC.

  Endereço : 616 Allen Avenue, Glendale, Califor-

nia 91201, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Antitranspirantes medicinais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/549,953

[210]  N.º : N/187019

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : PERSON & COVEY, INC.

  Endereço : 616 Allen Avenue, Glendale, Califor-

nia 91201, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para os cuidados da pele, 

nomeadamente, champôs para os cabelos; amaciadores 

para o cabelo; antitranspirantes; produtos cosméticos 

de protecção solar; preparações cosméticas para lim-

peza da pele; produtos anti-alergénicos para uso cos-

mético; produtos hidratantes para pele; preparações 

cosméticas para lavagem do corpo e higiene das mãos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/550,087

[210]  N.º : N/187021

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : PERSON & COVEY, INC.

  Endereço : 616 Allen Avenue, Glendale, Califor-

nia 91201, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para os cuidados da pele, 

nomeadamente, champôs para os cabelos; amaciadores 

para o cabelo; antitranspirantes; produtos cosméticos 

de protecção solar; preparações cosméticas para lim-

peza da pele; produtos anti-alergénicos para uso cos-

mético; produtos hidratantes para pele; preparações 

cosméticas para lavagem do corpo e higiene das mãos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/550120

[210]  N.º : N/187310

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 377 4

3 301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187311

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 377 4

3 301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187376

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

12 1501 207

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/08  China

N.º 57548853

[210]  N.º : N/187377

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

12 1501 207

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/08  China

N.º 57549561

[210]  N.º : N/187378

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

12 1501 207

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/08  China

N.º 57535217

[210]  N.º : N/187379

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

12 1501 207

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/07/16  Ch ina

N.º 57752756

[210]  N.º : N/187380

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

12 1501 207

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/16  China

N.º 57774956

[210]  N.º : N/187381

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

12 1501 207

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/16  China

N.º 57754765

[210]  N.º : N/187382

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

12 1501 207

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187383

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

12 1501 207

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187384

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

[730]  Requerente : 



50    1   2022  1  5 

  Endereço : 8 1

12 1501 207

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187394

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

[730]  Requerente : Wen Ken Drug Company (Pte.) 

Limited

  Endereço : 2 Alexandra Road Delta House #02- 

-08 Singapore 159919

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187396

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

[730]  Requerente : Wen Ken Drug Company (Pte.) 

Limited

  Endereço : 2 Alexandra Road Delta House #02- 

-08 Singapore 159919

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187556

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

[730]  Requerente : SWAPPOINT AG

  Endereço : Bahnhofstrasse 54, 8001 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/03/09  Su íça

N.º 03737/2021

[210]  N.º : N/187566

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

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 坂 爲

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

踪

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/18  China

N.º 58548339

[210]  N.º : N/187567

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

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 坂 爲

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/18  China

N.º 58565865

[210]  N.º : N/187568

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

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 坂 爲

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/18  China

N.º 58573794

[210]  N.º : N/187631

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

[730]  Requerente : AUTRY INTERNATIONAL 

S.R.L.

  Endereço : Via Giovanni Duprè, 1 - I-35134 Pa-

dova (PD) – Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187632

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

[730]  Requerente : AUTRY INTERNATIONAL 

S.R.L.

  Endereço : Via Giovanni Duprè, 1 - I-35134 Pa-

dova (PD) – Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187838

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

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/02  Reino Unido

N.º UK00003689466

[210]  N.º : N/187936

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

51 1 1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 鷄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187937

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

51 1 1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187938

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

51 1 1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187988

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; difusão, transmis-

são de voz, dados, imagens, música, áudio, vídeo, mul-

timédia, e conteúdo televisivo, e rádio através de redes 

de telecomunicação, redes informáticas, a internet, sa-

télite, rádio, redes de comunicação sem fios, televisão 

e cabo; subscrição a transmissão de televisão pagar-

-para-ver, transmissão, e serviços de difusão através de 

redes de telecomunicação, redes informáticas, a inter-

net, satélite, rádio, redes de comunicação sem fios, te-

levisão e cabo; serviços de transmissão de vídeos a pe-

dido; combinação de utilizadores para a transferência 

de música, áudio, vídeo e multimédia através de redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

satélite, rádio, redes de comunicações wireless, tele-

visão e cabo; telefone, correio electrónico, mensagens 

electrónicas, transmissão electrónica de dados, servi-

ços de audioconferência e videoconferência; forneci-

mento de acesso a redes de telecomunicações, redes de 

computador, Internet, comunicações via satélite, redes 

de comunicações wireless e cabo.

[540]  Marca : 

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

[300]  Prioridade : 2021/03/26  Jamaica

N.º 82972

[210]  N.º : N/187989

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : Apple Inc.



N.º 1 — 5-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 53

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de hard-

ware de computador, software informático, periféricos 

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

deo; serviços de consultadoria de hardware e software 

de computador; programação de computadores; con-

cepção de base de dados para computador; armazena-

mento de dados electrónicos; serviços de computação 

nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de 

hardware, software informático e periféricos de com-

putador; fornecimento de software não descarregável 

on-line; serviços de consultadoria para desenvolvi-

mento de sistemas de computadores, base de dados e 

aplicações; serviços de consultoria de dados e seguran-

ça de computadores; serviço de criptografia de dados; 

fornecimento de informações de hardware ou software 

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

alização de hardware de computador, software infor-

mático, periféricos e aplicações; serviços de suporte 

técnico, diagnóstico e resolução de problemas de hard-

ware e software de computador, e serviços de apoio 

informático ao cliente; serviços de criação, concepção 

e manutenção de sítios web; serviços de alojamento 

de sítios web; fornecimento de motores de busca para 

obtenção de dados através de internet e outras redes 

de comunicações electrónicas; criação de índices de 

informação online, sítios e outros recursos disponíveis 

na Internet e outras redes electrónicas de comunica-

ção; serviços de cartografia e mapas; fornecimento de 

um portal da Internet que permite aos utilizadores 

pré-visualizar e descarregar livros, publicações e ou-

tros documentos eletrónicos.

[540]  Marca : 

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

[300]  Prioridade : 2021/03/26  Jamaica

N.º 82972

[210]  N.º : N/188103

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

[730]  Requerente : ASAHI KASEI KABUSHIKI 

KAISHA

  Endereço : 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 

100-0006 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e outras 

preparações para a destruição de animais nocivos, fun-

gicidas, herbicidas; papel reagente para uso médico; 

preparações farmacêuticas; fumigantes [apenas para 

uso agrícola]; fungicidas [apenas para uso agrícola]; 

rodenticidas [apenas para uso agrícola]; insecticidas 

[apenas para uso agrícola]; herbicidas; repelentes de 

insectos [apenas para uso agrícola]; anti-sépticos [ape-

nas para uso agrícola]; papel oleado para uso médico; 

fitas adesivas para uso médico; máscaras higiénicas 

para uso pessoal (sem ser para uso médico); agentes de 

administração de medicamentos na forma de wafers 

comestíveis para embalagem de fármacos em pó; gaze 

para pensos; cápsulas vazias para produtos farma-

cêuticos; palas oculares [oclusores] para uso médico; 

ligaduras para os ouvidos; pensos para a menstruação; 

tampões higiénicos; pensos higiénicos; cuecas higiéni-

cas; algodão absorvente; emplastros adesivos; ligaduras 

para pensos; ligaduras líquidas; discos (almofadas) de 

amamentação; cotonetes para uso médico; materiais 

dentários; fraldas; capas para fraldas; papel apanha-

-moscas; farinha láctea para bebés; preparações de 

diagnóstico in vitro para uso médico; kits de prepara-

ções para diagnóstico in vitro para uso médico; kits de 

preparações para diagnóstico in vitro para uso médico 

usando celulose em pó como veículo para a ligação de 

anticorpos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor azul tal 

como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2021/08/18  Japão

N.º 2021-102742

[210]  N.º : N/188104

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

[730]  Requerente : ASAHI KASEI KABUSHIKI 

KAISHA
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  Endereço : 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 

100-0006 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis tecidos; têxteis tecidos, excep-

to sob a forma de fitas para orlas de tapetes tatami; 

tecidos para orlas de tapetes de tatami; tecidos de ma-

lha; feltro e matérias têxteis não tecidas; artigos têxteis 

tecidos para uso pessoal (excepto vestuário); redes 

mosquiteiras; lençóis de cama; colchas de futon; capas 

para edredons de futon; coberturas para futons [futons 

sem estofamento]; fronhas; cobertores; guardanapos 

de mesa em matérias têxteis; panos de louça; cober-

turas para assentos em matérias têxteis; tapeçarias 

murais em matérias têxteis; cortinas; toalhas de mesa, 

excepto em papel; reposteiros [cortinas de tecidos 

grossos]; sacos de dormir; roupa de banho, excepto 

vestuário; roupa de cama; toalhas-cobertores; forros 

[matérias têxteis]; matérias têxteis tecidas elásticas; te-

cidos de jersey; coberturas não ajustadas para móveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor azul tal 

como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2021/08/18  Japão

N.º 2021-102742

[210]  N.º : N/188131

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

[730]  Requerente : Omega SA (Omega AG) (Omega 

Ltd.)

  Endereço : Jakob-Stämpf l i-Strasse 96, 2502 

Biel/Bienne, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; figuras e 

troféus em metais preciosos ou revestidos dos mesmos; 

joias, nomeadamente anéis, brincos para orelhas, bo-

tões de punho, pulseiras, amuletos [joalharia], broches 

[joalharia], correntes [joalharia], colares [joalharia], 

alfinetes de gravatas, clipes para gravatas, caixas para 

jóias, cofres para jóias; pedras preciosas; pedras semi-

-preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos, 

nomeadamente cronómetros, cronógrafos, relógios, 

relógios de pulso, relógios de pêndulo, relógios desper-

tadores e peças e acessórios para os produtos atrás re-

feridos, nomeadamente ponteiros, âncoras, pêndulos, 

tambores de relógio, caixas de relógios [componentes 

de relógios], braceletes para relógios, visores para re-

lógios, mecanismo de relógios, correntes de relógios, 

movimentos para relojoaria, molas para relógios, vi-

dros para relógios, caixas para apresentação de reló-

gios, estojos feitos à medida para artigos de relojoaria; 

aparelhos para cronometragem de provas desportivas.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/31  Suíça

N.º 05184/2021

[210]  N.º : N/188263

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No.1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Contabilidade; administração de pro-

cessamento de ordens de compra; auditoria; guarda-li-

vros; avaliações comerciais; informações de negócios; 

inquéritos de negócios; investigações para negócios; 

consultoria em gestão e organização de negócios; assis-

tência em gestão de negócios comerciais; consultoria 

em organização de negócios; investigação de negócios 

comerciais; informações comerciais e aconselhamento 

aos consumidores (loja de orientação para consumi-

dores); assistência em gestão industrial ou comercial; 

compilação de informações em bases de dados infor-

máticas; compilação de estatísticas; serviços de consul-

toria comercial; análise de preço de custo; preparação 

de extractos de contas; previsões económicas; peritos 

em eficiência de negócios; consultoria em gestão pes-

soal; serviços de comparação de preços; consultoria 

profissional em matéria de negócios comerciais; ser-

viços de consultadoria, de assessoria e prestação de 

informações relacionados com todos os serviços referi-

dos acima.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, preto, tons de 

vermelho, laranja e amarelo.

[210]  N.º : N/188266

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : AIA Company Limited

  Endereço : AIA Building, No.1, Stubbs Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Contabilidade; administração de pro-

cessamento de ordens de compra; auditoria; guarda-li-

vros; avaliações comerciais; informações de negócios; 

inquéritos de negócios; investigações para negócios; 

consultoria em gestão e organização de negócios; assis-

tência em gestão de negócios comerciais; consultoria 

em organização de negócios; investigação de negócios 

comerciais; informações comerciais e aconselhamento 

aos consumidores (loja de orientação para consumi-

dores); assistência em gestão industrial ou comercial; 

compilação de informações em bases de dados infor-

máticas; compilação de estatísticas; serviços de consul-

toria comercial; análise de preço de custo; preparação 

de extractos de contas; previsões económicas; peritos 

em eficiência de negócios; consultoria em gestão pes-

soal; serviços de comparação de preços; consultoria 

profissional em matéria de negócios comerciais; ser-

viços de consultadoria, de assessoria e prestação de 

informações relacionados com todos os serviços referi-

dos acima.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188306

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Cuboro AG

  Endereço : Haslerstrasse 30, 3008 Bern, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188307

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Cuboro AG

  Endereço : Haslerstrasse 30, 3008 Bern, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188308

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Cuboro AG

  Endereço : Haslerstrasse 30, 3008 Bern, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188482

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188483

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; lubrificantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188484

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para humanos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188485

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Metais comuns.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188486

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Cutelaria; lâminas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188487

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos de massagem; dispositivos 

de auxílio sexual para adultos; dispositivos auxiliares 

para a estimulação sexual; próteses sexuais auxiliares; 

dispositivos de estimulação para auxiliar na excitação 

sexual e no desempenho sexual.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188488

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos para cozinhar; aparelhos de 

refrigeração.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188489

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Joalharia; relojoaria e instrumentos 

cronométricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188490

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Materiais de ensino para instrução e 

educação (exceto aparelhos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188491

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios de cozinha; escovas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188492

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Produtos lácteos; frutos secos e cozi-

dos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188493

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : Chá; café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188494

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Água mineral; água gaseificada; bebi-

das não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188495

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188496

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação científica e tecnológica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188497

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : BONJOUR BRAND MANAGE-

MENT LIMITED

  Endereço : 12/F., Bonjour Tower, 36-50 Wang Wo 

Tsai Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços para os cuidados de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188536

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188539

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188544

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188547

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188552

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188555

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188581

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : NUTRAM PET PRODUCTS 

INC.

  Endereço : 35 Martin’s Lane, Elmira, Ontario 

Canada N3B 2Z5

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Alimentos para animais de estimação; 

guloseimas de animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188582

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : NUTRAM PET PRODUCTS 

INC.

  Endereço : 35 Martin’s Lane, Elmira, Ontario 

Canada N3B 2Z5

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Alimentos para animais de estimação; 

guloseimas de animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188736

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Toys”R”Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

bonecas de pelúcia; figurinhas de pelúcia [brinquedos]; 

brinquedos empalhados de pelúcia; brinquedos de pe-

lúcia [plush toys]; brinquedos de pelúcia motorizados; 

brinquedos de pelúcia [fluffy toys]; peluches [brinque-

dos]; brinquedos para bebés; brinquedos para crianças; 

peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos 

nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188737

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Toys”R”Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

bonecas de pelúcia; figurinhas de pelúcia [brinquedos]; 

brinquedos empalhados de pelúcia; brinquedos de pe-

lúcia [plush toys]; brinquedos de pelúcia motorizados; 

brinquedos de pelúcia [fluffy toys]; peluches [brinque-

dos]; brinquedos para bebés; brinquedos para crianças; 

peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos 

nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188757

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : YAN NAN FANG

  Endereço : 浜 201 17

1202

 Room1202, No.17, Lane 201, Zhaojiabang Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188758

[220]  Data de pedido : 2021/10/08
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[730]  Requerente : YAN NAN FANG

  Endereço : 浜 201 17

1202

 Room1202, No.17, Lane 201, Zhaojiabang Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188759

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : YAN NAN FANG

  Endereço : 浜 201 17

1202

 Room1202, No.17, Lane 201, Zhaojiabang Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188786

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Transport for London

  Endereço : 5 Endeavour Square, Stratford, Lon-

don E20 1JN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; pre-

parações e bebidas feitas com café, café artificial, chá 

e cacau; café, chá, cacau e bebidas à base de café ar-

tificial; extractos de café; extractos de café artificial; 

extractos de chá; chicória [sucedâneos de café]; café 

gelado; café artificial gelado; chá gelado; bebida de 

chocolate; bebidas à base de chocolate, cacau, café ou 

café artificial e contendo leite; preparações alimenta-

res à base de malte para consumo humano; cacau em 

pó; preparações e bebidas à base de chocolate; bola-

chas de água e sal; pipocas; aperitivos de cereais com 

sabor a queijo; biscoitos de/para queijo; condimentos; 

molhos para saladas; chutneys (condimentos); molho 

de tempero [condimentos]; artigos de confeitaria; con-

feitos doces/confeitos de açúcar; doces (açúcar candy); 

artigos de pastelaria; bolachas; bolos; biscoitos; tar-

tes; wafers; caramelos; mel; melaço; xarope dourado; 

geleia (confeitaria); chocolate; produtos de chocolate; 

confeitaria de chocolate; pastas de barrar de chocolate 

com nozes; produtos gelados de confeitaria; gelados; 

sobremesas geladas; iogurtes congelados.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/188789

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

 CHEONG KENG SAN

  Endereço : 48 12 X

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188836

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 277 5

 5th Floor, No. 277, Huqingping Road, Minhang Dis-

trict, Shanghai, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188837

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 277 5

 5th Floor, No. 277, Huqingping Road, Minhang Dis-

trict, Shanghai, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188838

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 277 5

 5th Floor, No. 277, Huqingping Road, Minhang Dis-

trict, Shanghai, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188839

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 277 5

 5th Floor, No. 277, Huqingping Road, Minhang Dis-

trict, Shanghai, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188840

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 277 5

 5th Floor, No. 277, Huqingping Road, Minhang Dis-

trict, Shanghai, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188841

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 277 5

 5th Floor, No. 277, Huqingping Road, Minhang Dis-

trict, Shanghai, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188842

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 277 5

 5th Floor, No. 277, Huqingping Road, Minhang Dis-

trict, Shanghai, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188843

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 277 5

 5th Floor, No. 277, Huqingping Road, Minhang Dis-

trict, Shanghai, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188844

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 277 5

 5th Floor, No. 277, Huqingping Road, Minhang Dis-

trict, Shanghai, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188845

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 277 5

 5th Floor, No. 277, Huqingping Road, Minhang Dis-

trict, Shanghai, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188846

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 277 5

 5th Floor, No. 277, Huqingping Road, Minhang Dis-

trict, Shanghai, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188847

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 277 5

 5th Floor, No. 277, Huqingping Road, Minhang Dis-

trict, Shanghai, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188866

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188867

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188868

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188869

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188870

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188871

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188872

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188873

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188874

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

(SaaS)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188875

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

  COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188876

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188877

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188878

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188879

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188880

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188881

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188882

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188883

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188884

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

(SaaS)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188885

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188886

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188887

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188888

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188889

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188890

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188891

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188892

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188893

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.
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  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188894

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

(SaaS)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188895

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189005

[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

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

 [ ]

踪

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189050

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Bangn Body Pty Ltd as Trustee 

for the P H Family Trust

  Endereço : 11 Jersey Drive, Epping, VIC, 3076, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de cuidados de beleza; cre-

mes de beleza (não medicinais); conjuntos (pacotes) 

para cuidados de beleza facial; gel de beleza; máscaras 

de beleza; leite de beleza; preparações cosméticas de 

beleza; produtos cosméticos de beleza; óleos destila-

dos (cosméticos) para os cuidados de beleza; produtos 
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de beleza não medicinais; produtos cosméticos para 

cuidados de beleza; cosméticos para cuidados da pele; 

preparações para cuidados da pele (cosméticos); pre-

parações para cuidados do corpo (não medicinais); 

produtos para o cuidados do corpo (não medicinais); 

cremes para o corpo (cosméticos); desodorizantes cor-

porais; loção corporal (não medicinal); leites para o 

corpo; cremes hidratantes para o corpo; óleo corporal; 

óleo (não medicinal) corporal em forma de pulveriza-

dor; pó (cosmético) corporal, não medicinal; esfoliante 

corporal; champôs corporais (não medicinais); spray 

corporal (não medicinal); desodorizantes corporais; 

pós (cosméticos) para o corpo; géis para uso corporal; 

loção corporal hidratante (cosmética); cremes não 

medicinais para o corpo; géis não medicinais para o 

corpo; óleo (não medicinal) para o corpo; óleos para 

o corpo (cosméticos); pós para o corpo (não para uso 

médico); preparações cosméticas para tonificar o 

corpo; emulsões de lavagem sem sabão para o corpo; 

preparações artificiais de bronzeamento da pele para 

uso humano; preparações de limpeza para a pele; cre-

mes cosméticos para firmar a pele; cremes cosméticos 

para tonificar a pele; preparações cosméticas para o 

cuidado da pele; preparações cosméticas para hidratar 

a pele; preparações cosméticas para o bronzeamento 

da pele; preparações cosméticas para bronzear a pele; 

preparações cosméticas para a pele; produtos cosméti-

cos para uso na pele; produtos para o cuidado da pele 

sendo produtos cosméticos; cosméticos para bronzear 

a pele; cosméticos para proteger a pele das queimadu-

ras solares; produtos cosméticos para o bronzeamento 

da pele; cosméticos para o tratamento da pele seca; 

essências para o cuidado da pele; esfoliantes para o 

cuidado da pele; esfoliantes para a limpeza da pele; 

cremes hidratantes para a pele (cosméticos); loções 

hidratantes para a pele (cosméticos); produtos não me-

dicinais para hidratar a pele; cremes não medicinais 

para hidratar a pele; cremes não medicinais para pro-

tecção da pele; produtos não medicinais para proteção 

da pele; cremes não medicinais para suavizar a pele; 

produtos não medicinais para suavizar a pele; cremes 

não medicinais para a pele; preparações não medici-

nais para o cuidado da pele; produtos não medicinais 

para o cuidado da pele (cosméticos); bálsamos não 

medicinais para a pele; loções não medicinais para o 

cuidado da pele (cosmética); preparações cosméticas 

não medicinais para o cuidado da pele; loções de bran-

queamento não medicinais para a pele; cremes não 

medicinais para a pele; loções não medicinais para a 

pele; preparações não medicinais para a pele; produtos 

não medicinais para a pele; óleos para a hidratação da 

pele após o banho de sol; óleos para a pele (cosméticos); 

pós para o cuidado da pele (não para uso médico); 

preparações para cobrir a pele descolorada; prepara-

ções para a pele (cosmética); cremes (não medicinais) 

para a pele (cosmética); óleos para a pele (cosmética); 

produtos para os cuidados da pele (cosméticos); creme 

de limpeza da pele (cosmética); cremes bronzeadores 

para a pele para uso humano; tónicos (cosméticos) 

para a pele; tónicos para a pele (não medicinais); pro-

dutos protectores para os cuidados do sol (cosmética); 

óleos de base vegetal para uso na pele (cosméticos); 

preparações cosméticas adaptadas para uso como 

bronzeadores; preparações cosméticas adaptadas para 

dar um efeito bronzeador; cremes auto-bronzeadores 

(cosméticos); loções auto-bronzeadoras (cosméticos); 

bronzeadores (produtos cosméticos); preparações 

auto-bronzeadoras (cosméticos); preparações para 

bronzeamento (cosméticos); loções bronzeadoras 

(cosméticos); composições bronzeadoras (cosméticos); 

cremes bronzeadores (cosméticos); óleos bronzeadores 

(cosméticos); produtos de bronzeamento (cosméticos); 

preparações bronzeadoras (cosméticos); preparações 

cosméticas de remoção do bronzeado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189051

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 CHAN HOK CHIO

  Endereço : 氹 19

T

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 鈎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189052

[220]  Data de pedido : 2021/10/15
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[730]  Requerente : EEG Management Services Limi-

ted

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DV D

CD-ROM

9

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189053

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : EEG Management Services Limi-

ted

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

册 册 册

册

16

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189054

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : EEG Management Services Limi-

ted

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189055

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : EEG Management Services Limi-

ted

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

38

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189056

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : EEG Management Services Limi-

ted

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands
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  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

41

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189057

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : EEG Management Services Limi-

ted

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DV D

CD-ROM

9

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189058

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : EEG Management Services Limi-

ted

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

册 册 册

册

16

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189059

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : EEG Management Services Limi-

ted

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189060

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : EEG Management Services Limi-

ted

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

38

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189061

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : EEG Management Services Limi-

ted

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

41

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189090

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

A 702

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189097

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : HI LIMITED PARTNERSHIP

  Endereço : 1815 The Exchange, Atlanta, Georgia 

30339, USA
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante, nomeadamen-

te a provisão de comida e bebida através de encomen-

das em linha para entrega ou recolha.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/29  Estados Unidos 

da América N.º 90/681,340

[210]  N.º : N/189136

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : IFIT INC.

  Endereço : 1500 South 1000 West, Logan, Utah 

84321, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189137

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : IFIT INC.

  Endereço : 1500 South 1000 West, Logan, Utah 

84321, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189138

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : IFIT INC.

  Endereço : 1500 South 1000 West, Logan, Utah 

84321, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189212

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Mona Development Co.,Ltd.

  Endereço : 

19 B 11

08/09

 Room 08/09, 11th Floor, Block B, Gongcun New Town 

Business Center (Huihai Square), 19 Sanlian Chuan-

gye Road, Longhua Street, Longhua District, Shen-

zhen, Guangdong Province, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189213

[220]  Data de pedido : 2021/10/20
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[730]  Requerente : Rare Tea Company Limited

  Endereço : 5 Atholl Crescent, Edinburg, Midlo-

thian, EH3 8EJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; preparações e bebidas com pre-

dominância de chá na classe 30.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189216

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de gel à base de mentol para 

aplicação tópica; produtos não medicinais para cui-

dados de pele e do corpo; pomada mentolada de uso 

geral não para uso médico; pomadas não medicinais; 

manteiga corporal não medicinal, óleo corporal não 

medicinal; óleos e cremes não medicinais para massa-

gens corporais; géis não medicinais para massagens; 

bálsamos não medicinais; produtos não medicinais à 

base de plantas e terapêuticos para cuidados do corpo, 

nomeadamente óleos corporais, pomadas de fricção 

terapêuticos para dores musculares, óleos de aromate-

rapia à base de ervas; cremes e bálsamos de ervas tópi-

cos não medicinais para dores musculares; dentífricos; 

preparações para protecção solar; produtos para tra-

tamento do cabelo; leites, óleos e cremes de limpeza; 

preparações cosméticas para bronzear; produtos nutri-

tivos para o cabelo; sabonetes e detergentes; champôs; 

sabonetes para a lavagem do rosto; sabonetes para o 

corpo; perfumaria; fragrâncias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189217

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de gel à base de mentol para 

aplicação tópica; produtos não medicinais para cui-

dados de pele e do corpo; pomada mentolada de uso 

geral não para uso médico; pomadas não medicinais; 

manteiga corporal não medicinal, óleo corporal não 

medicinal; óleos e cremes não medicinais para massa-

gens corporais; géis não medicinais para massagens; 

bálsamos não medicinais; produtos não medicinais à 

base de plantas e terapêuticos para cuidados do corpo, 

nomeadamente óleos corporais, pomadas de fricção 

terapêuticos para dores musculares, óleos de aromate-

rapia à base de ervas; cremes e bálsamos de ervas tópi-

cos não medicinais para dores musculares; dentífricos; 

preparações para protecção solar; produtos para tra-

tamento do cabelo; leites, óleos e cremes de limpeza; 

preparações cosméticas para bronzear; produtos nutri-

tivos para o cabelo; sabonetes e detergentes; champôs; 

sabonetes para a lavagem do rosto; sabonetes para o 

corpo; perfumaria; fragrâncias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189258

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

 SER ALGO DE MACAU LDA. / BE STH FROM 

MACAU CO. LTD.

  Endereço : 23 3 1

B2

 Rua De Fernão Mendes Pinto 23, 1F-B2, Bl. 3, Kam 

Lok, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/189263

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : ZENSHO HOLDINGS CO., 

LTD.

  Endereço : 18-1 Konan 2-Chome, Minato-Ku, 

Tokyo 108-0075 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Refeições preparadas congeladas cons-

tituídas principalmente por carne de vaca; refeições 

preparadas constituídas principalmente por carne, 

peixe, aves, marisco ou legumes; refeições embaladas 

congeladas constituídas principalmente por carne, 

peixe, aves, marisco ou vegetais; alimentos preparados 

com carne, peixe, aves, marisco ou legumes; carne, 

peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes 

em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias, 

compotas, marmeladas; ovos; leite, queijo, manteiga, 

iogurte e outros produtos lácteos; óleos e gorduras 

para alimentos; misturas de caril, ensopados e sopa; 

ensopado de caril instantâneo ou pré-cozido; ensopa-

dos instantâneos ou pré-cozidos; sopa instantânea ou 

pré-cozida; sopa de misso instantânea ou pré-cozida; 

produtos de carne processados; croquetes; saladas de 

legumes, saladas de frutos; aperitivos à base de legu-

mes; aperitivos à base de frutos; aperitivos à base de 

feijão.

[540]  Marca : 

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

lha, amarela, preta e branca, tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/189264

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : ZENSHO HOLDINGS CO., 

LTD.

  Endereço : 18-1 Konan 2-Chome, Minato-Ku, 

Tokyo 108-0075 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Refeições preparadas constituídas 

principalmente por arroz, mas também contendo 

carne, peixe, aves, marisco ou legumes; refeições em-

baladas e já preparadas constituídas principalmente 

por arroz, mas também contendo carne, peixe, aves, 

marisco ou legumes; refeições preparadas constituídas 

principalmente por arroz; refeições preparadas à base 

de arroz; molhos para saladas; molho de soja; condi-

mentos; café, chá, cacau e café artificial; arroz, massas 

alimentícias e talharim; tapioca e sagu; farinhas e 

preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e con-

feitaria; chocolate; gelados, sorvetes e outros gelados 

comestíveis; açúcar, mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em conserva; 

vinagre, molhos; gelo (água congelada); onigiri  

(bolinhos de arroz); onigiri  congelado (bolinhos 

de arroz); arroz instantâneo; talharim instantâneo; 

refeições preparadas à base de talharim; aperitivos à 

base de arroz; aperitivos à base de cereais; arroz cozi-

nhado; arroz cozinhado em taças; massas alimentícias 

cozinhadas; bolinhos chineses recheados [cozinhados]; 

bolinhos chineses cozinhados no vapor; sushi; sandu-

íches; hambúrgueres [sanduíches]; pizzas; sanduíches 

de cachorro-quente; empadas de carne; pãezinhos co-

zinhados no vapor recheados com carne picada.

[540]  Marca : 

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

lha, amarela, preta e branca, tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/189298

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : Madeleine Marie Hélene Jeannet-

te Nguyet Blanc

  Endereço : 2 rue Du Faucon, 67200 Strasbourg, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189299

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : Madeleine Marie Hélene Jeannet-

te Nguyet Blanc

  Endereço : 2 rue Du Faucon, 67200 Strasbourg, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189300

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : MERIGO GENNJ

  Endereço : Via Fornaci Di San Cipriano 6, 25017 

Lonato Del Garda (BS) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

旅行

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189301

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : MERIGO GENNJ

  Endereço : Via Fornaci Di San Cipriano 6, 25017 

Lonato Del Garda (BS) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189302

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : MERIGO GENNJ

  Endereço : Via Fornaci Di San Cipriano 6, 25017 

Lonato Del Garda (BS) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189303

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : GEMMA MARIA GONZALEZ 

RUIZ

  Endereço : C/ Granate, 1. Balcones De Los Hi-

dalgos II. Blq. E, Portal 1 ,1B. 29692 Manilva - Mala-

ga. Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189304

[220]  Data de pedido : 2021/10/22
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[730]  Requerente : GEMMA MARIA GONZALEZ 

RUIZ

  Endereço : C/ Granate, 1. Balcones De Los Hi-

dalgos II. Blq. E, Portal 1 ,1B. 29692 Manilva - Mala-

ga. Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189306

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : ANTÓNIO GRUPO LIMITA-

DA

  Endereço : Rua Correia da Silva, nº53, Soi Cheong, 

R/C A, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepção cervejas).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarelo pantone 7751C, 

conforme exemplar de marca.

[210]  N.º : N/189307

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : ANTÓNIO GRUPO LIMITA-

DA

  Endereço : Rua Correia da Silva, nº53, Soi Cheong, 

R/C A, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restauração (alimentação); 

alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarelo pantone 7751C, 

conforme exemplar de marca.

[210]  N.º : N/189308

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : ANTÓNIO GRUPO LIMITA-

DA

  Endereço : Rua Correia da Silva, nº53, Soi Cheong, 

R/C A, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul pantone pms 2768, 

conforme exemplar de marca.

[210]  N.º : N/189309

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : ANTÓNIO GRUPO LIMITA-

DA

  Endereço : Rua Correia da Silva, nº53, Soi Cheong, 

R/C A, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restauração (alimentação); 

alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul pantone pms 2768, 

conforme exemplar de marca.
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[210]  N.º : N/189310

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : ANTÓNIO GRUPO LIMITA-

DA

  Endereço : Rua Correia da Silva, nº53, Soi Cheong, 

R/C A, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarelo pantone 7751C, 

conforme exemplar de marca.

[210]  N.º : N/189311

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : ANTÓNIO GRUPO LIMITA-

DA

  Endereço : Rua Correia da Silva, nº53, Soi Cheong, 

R/C A, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restauração (alimentação); 

alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarelo pantone 7751C, 

conforme exemplar de marca.

[210]  N.º : N/189312

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 TSAI HSUAN INTERNATIONAL CO., LTD.

  Endereço : 5 150

10 2

 B2, No. 10, Ln. 150, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Tai-

pei City 11059, Taiwan China

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189313

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 TSAI HSUAN INTERNATIONAL CO., LTD.

  Endereço : 5 150

10 2

 B2, No. 10, Ln. 150, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Tai-

pei City 11059, Taiwan China

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189314

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 TSAI HSUAN INTERNATIONAL CO., LTD.

  Endereço : 5 150

10 2
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 B2, No. 10, Ln. 150, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Tai-

pei City 11059, Taiwan China

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189384

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : PERENNEBELL Co., Ltd.

  Endereço : 311-320, 49, Achasan-ro 17-gil, Seong-

dong-gu, Seoul

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Esfoliantes cosméticos; cosméticos 

funcionais sendo produtos para os cuidados da pele; 

removedor de verniz para unhas; maquilhagem; sérum 

de beleza; preparações cosméticas para o cuidado da 

pele; cremes depilatórios; preparações depilatórias; 

maquilhagem facial e corporal; esfoliantes não medici-

nais para o rosto e corpo; preparações cosméticas para 

a renovação da pele; perfumes; máscaras de beleza; 

máscaras para a pele [cosméticos]; vernizes de unhas 

para uso cosmético; preparações não medicinais para 

uso cosmético no tratamento do cabelo; preparados 

cosméticos para proteção solar; cosméticos; champôs; 

produtos para enxaguar os cabelos [champô-amacia-

dor]; sabões para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189385

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : PERENNEBELL Co., Ltd.

  Endereço : 311-320, 49, Achasan-ro 17-gil, Seong-

dong-gu, Seoul

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho 

apresentando aparelhos de massagem estética para uso 

doméstico; publicidade; serviços de lojas de vendas a 

retalho apresentando aparelhos de massagem para uso 

pessoal; serviços de lojas de vendas a retalho apresen-

tando sabonetes de beleza; serviços de lojas de vendas 

por grosso apresentando champôs; serviços de lojas 

de vendas a retalho apresentando champôs; serviços 

de lojas de vendas a retalho apresentando preparações 

sanitárias; serviços de lojas de vendas a retalho apre-

sentando artigos cosméticos através de software de 

aplicação; serviços de lojas de vendas a retalho online 

apresentando cosméticos; promoção de artigos e servi-

ços de terceiros através de através da exploração de um 

centro comercial abrangente online; serviços interme-

diários relacionados com venda por correspondência 

através de comunicação electrónica, nomeadamente, o 

processamento electrónico de encomendas para tercei-

ros; serviços de lojas de vendas a retalho apresentando 

preparações depilatórias; serviços de lojas de vendas 

por grosso apresentando preparações depilatórias; 

serviços de lojas de vendas a retalho apresentando 

perfumes; serviços de lojas de vendas por grosso apre-

sentando amaciadores de cabelo; serviços de lojas de 

vendas a retalho apresentando amaciadores de cabelo; 

serviços de lojas de vendas a retalho apresentando 

utensílios cosméticos; serviços de lojas de vendas por 

grosso apresentando cosméticos;serviços de lojas de 

vendas a retalho apresentando cosméticos; serviços 

comerciais intermediários no domínio da cosmética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189453

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA/AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189459

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA/AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189465

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 綫

  Endereço : 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[ ]

[ ]

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189477

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : Alibaba Cloud (Singapore) Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes 

de gravação digital ou suportes de registo analógico 

virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho, aparelhos de respira-

ção para a natação subaquática; programas de com-

putador; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autentica-

ção; software fornecido através da Internet; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-

mitam aos usuários a personalização de experiências 

de exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

vídeo e audiovisuais; software de mensagens instan-
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tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, 

áudio, imagens e gráficos através de redes informáti-

cas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; software 

informático sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação 

em nuvem descarregável; software descarregável 

baseado em computação em nuvem; software de com-

putador (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); programas e software informático, electró-

nico e de videojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); aplicativos de computador para 

a difusão de vídeos, músicas e imagens; dispositivos 

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-

-V e unidades centrais de processamento; chips de 

computador e unidades centrais de processamento 

com conjuntos de instruções; periféricos informáticos; 

cartões de memória para máquinas de videojogos; 

computadores portáteis (notebooks); computadores 

portáteis (laptops), computadores portáteis, computa-

dores portáteis; computadores tablet; assistentes pes-

soais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de tele-

comunicações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel; acessórios para telemóveis; telemóveis; 

smartphones; câmaras digitais; baterias, carregadores 

de baterias; estações de trabalho informáticas; ser-

vidores informáticos; hardware para ligação a redes 

informáticas e de telecomunicações; adaptadores, co-

mutadores, dispositivos de encaminhamento e centrais 

de redes informáticas; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação sem fios e com fios; suportes para lap-

tops, sacos para computadores; hardware e firmware; 

dispositivos de extinção de fogo; sistemas de navega-

ção para automóveis; discos compactos; câmaras de 

segurança; unidades móveis de radiodifusão e teledi-

fusão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras 

de vídeo; auscultadores; auriculares; alti falantes; 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo 

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados 

ou magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) 

para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para video vigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo 

incluído nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189478

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : Alibaba Cloud (Singapore) Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

concepção, desenvolvimento e actualização de soft-

ware de jogos de computador e de vídeo; computação 

em nuvem; serviços de fornecimento de alojamento em 

nuvem; prestação de utilização temporária de software 

não-descarregável em nuvem e software de computa-

ção em nuvem; fornecimento de sistemas informáticos 

virtuais e ambientes informáticos virtuais através de 

computação em nuvem; software como serviço [SaaS]; 

serviços informáticos relacionados com a transmissão 

de informação, dados, documentos, e imagens através 

da Internet; serviços informáticos relacionados com 

a provisão de um acesso em linha a base de dados in-

teractivas apresentando programação de filmes, pré-

-visualizações, trailers, actividades desportivas, con-

certos, notícias sobre celebridades e entretenimento e 

outras informações relacionadas; provedor de serviços 

de aplicação [ASP], nomeadamente, alojamento de 

aplicações de software informático de terceiros; prove-

dor de serviços de aplicação [ASP] para a prestação de 

software na área de conferências, áudio conferências, 

mensagens electrónicas, colaboração em documentos, 

videoconferências, e processamento de voz e chama-

das à base da web; fornecimento de software em linha 

não descarregável para facilitar a interoperabilidade 

de várias aplicações de software; fornecimento de um 

website apresentando tecnologia que permita os usu-

ários a partilharem informações e aconselhamento; 

serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma 

comunidade on-line onde utilizadores registados po-

dem participar em discussões, recolher reacções dos 

seus pares, constituir comunidades virtuais, participar 

em serviços de redes sociais, e partilhar documentos; 

provisão online de software informático não descar-

regável e aplicações informáticas para a difusão de 

materiais de áudio, materiais de vídeo, vídeos, música 

e imagens; serviços informáticos relacionados com 

a criação de índices de informação, sites e recursos 

em redes informáticas; disponibilização de motores 

de pesquisa na internet; alojamento de aplicações de 

software para a procura e recuperação de informação 

de bases de dados e redes informáticas; serviços infor-

máticos relacionados com o fornecimento de serviços 

de ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; pesquisa e desenvolvimento re-

lacionado com semicondutores, circuitos integrados 

semicondutores, chips de memória semicondutores, 

controladores de memória semicondutoras, circuitos 

integrados de memória semicondutores, chips pro-

cessadores semicondutores, processadores semicon-

dutores, microcontroladores, unidades (electrónicas) 

microcontroladores, microcontroladores de baixa 

tensão, chips [circuitos integrados], chips de compu-

tador, unidades centrais de processamento (CPU), 

chips de computador RISC-V e unidades centrais de 

processamento, chips de computador e unidades cen-

trais de processamento com conjuntos de instruções; 

concepção de computadores, computadores portáteis 

( notebooks ), computadores portáteis ( laptops ), 

computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de lei-

tores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e 

smartphones; concepção de câmaras digitais; serviços 

de computadores; serviços informáticos relacionados 

com a procura personalizável em bases de dados in-

formáticas e websites; programação de computadores; 

serviços de integração de sistemas informáticos; aná-

lise informática; programação de computadores para 

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 

de computador; design de software; design de siste-

mas de computador; concepção e desenvolvimento 

de páginas Web; alojamento de websites; alojamento 

de aplicações; consultoria em software; codificação e 

descodificação de sinais informáticos e electrónicos; 

conversão de dados ou documentos de suporte físico 

para formato eletrónico; serviços informáticos relacio-

nados com a certificação de transacções comerciais e a 

preparação de relatórios em relação sobre as mesmas; 

serviços de informações sobre computadores e redes 

informáticas; fornecimento de programas de gestão de 

riscos de segurança informática; serviços de informa-

ção, conhecimento, e testes em matéria de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; servi-

ços de segurança para controlo de acesso a computa-

dores (serviços de segurança de computador), redes 

electrónicas e bases de dados; segurança da transmis-

são de dados e de transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; fornecimento de infor-

mações nas áreas da Internet, world wide web e segu-

rança de redes informáticas de comunicações; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; serviços 
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informáticos relacionados com a autenticação online 

de assinaturas electrónicas; backup externo de dados; 

armazenamento electrónico de dados; informações 

sobre tecnologia e programação informáticas através 

de um website; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) relacionados com software e 

aplicações de computador on-line, por correio elec-

trónico e por telefone; assessoria em tecnologia infor-

mática prestada a utilizadores da Internet através de 

uma linha directa de apoio; prestação de informações 

técnicas a pedido explícito de utilizadores finais por 

meio telefónico ou de uma rede informática mundial; 

estudos de projectos técnicos; serviços de teste e de 

avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de-

sign; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189502

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Modern Dental Laboratory Com-

pany Limited

  Endereço : Room 01-07, 09-16, 17/F, CEO Tower, 

77 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Arranjo e condução de conferên-

cias, congressos, exposições, seminários, simpósios, 

workshops, eventos, competições (competitions) e 

competições (contests); serviços de clubes (entreteni-

mento ou educação); cursos de design e educação, exa-

mes e qualificações; serviços educacionais e de forma-

ção; planeamento, organização e gestão de congressos, 

conferências, colóquios, simpósios, seminários, aulas 

(lectures), palestras e workshops; apresentação de pré-

mios; fornecimento e aluguer de instalações e apare-

lhos para fins educacionais, entretenimento, culturais, 

recriacionais e desportivos; provisão de publicações 

electrónicas não descarregáveis, livros, vídeos, filmes e 

espectáculos; provisão de informação, aconselhamento 

e serviços de consultoria relacionados com educação; 

publicação de publicações electrónicas, livros, revis-

tas e diários; serviços de gravação e edição de vídeos, 

filmes (films) e filmes (movies); aluguer de discos (re-

cords), cassetes, discos (discs), material impresso, ma-

terial de instrução e de ensino, instrumentos musicais, 

sistemas e equipamentos de som, sistemas e equipa-

mentos de iluminação, sistemas e equipamento audio-

visual, equipamento de gravação áudio e equipamento 

de gravação áudio-vídeo; serviços de ensino (teaching) 

e de ensino (tuition); orientação profissional (conselhos 

em matéria de educação ou formação).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189504

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189509

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  S er v iç o s : 册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189510

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189515

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  S er v iç o s : 册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189521

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  S er v iç o s : 册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189527

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  S er v iç o s : 册

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189535

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  S er v iç o s : 册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189536

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURAN-

TES TIN HOU NOBLE, LIMITADA

  Endereço : 26 17

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189537

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURAN-

TES TIN HOU NOBLE, LIMITADA

  Endereço : 26 17

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189538

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURAN-

TES TIN HOU NOBLE, LIMITADA

  Endereço : 26 17

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189539

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURAN-

TES TIN HOU NOBLE, LIMITADA

  Endereço : 26 17

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/189540

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURAN-

TES TIN HOU NOBLE, LIMITADA

  Endereço : 26 17

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189541

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURAN-

TES TIN HOU NOBLE, LIMITADA

  Endereço : 26 17

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189542

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURAN-

TES TIN HOU NOBLE, LIMITADA

  Endereço : 26 17

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189549

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Tsit Wing International Company 

Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Virgin 

Islands, British

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189550

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Tsit Wing International Company 

Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Virgin 

Islands, British

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189551

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Tsit Wing International Company 

Limited
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  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Virgin 

Islands, British

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189552

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Tsit Wing International Company 

Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Virgin 

Islands, British

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189563

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

39

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189564

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

39

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189565

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 PAN FILIPE BAILAN

  Endereço : 212 4

P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189568

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 
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 LAI NGOK SENG

  Endereço : 95 12 Y

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189569

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 LAI NGOK SENG

  Endereço : 95 12 Y

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189570

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 LAI NGOK SENG

  Endereço : 95 12 Y

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189576

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : BALLY’S LIMITED

  Endereço : No 34, D.R. Wijewardena Mawatha, 

Colombo 10, Sri Lanka

  Nacionalidade :  Cingalesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (Pantone 711c); 

(Pantone P 179-16c); (Pantone 7570cp); 

[210]  N.º : N/189577

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : BALLY’S LIMITED

  Endereço : No 34, D.R. Wijewardena Mawatha, 

Colombo 10, Sri Lanka

  Nacionalidade :  Cingalesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (Pantone 711c); 

(Pantone P 179-16c); (Pantone 7570cp); 

[210]  N.º : N/189586

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189587

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189588

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189589

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189590

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 



92    1   2022  1  5 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189591

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189592

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189593

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189594

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189595

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189596

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189597

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189598

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189599

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189600

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189601

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189602

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189603

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189604

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189605

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 26

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C90 M65 Y0 K0), 

[210]  N.º : N/189620

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 Raremarket corporation

  Endereço : 80-24
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 24, Apgujeong-ro 80-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06015, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Caixas em metais preciosos [joalha-

ria]; joalharia para calçado; porta-chaves [com objeto 

decorativo]; amuletos decorativos para porta-chaves; 

relógios; pulseiras de relógio; correntes de relógio; 

joalharia; metais preciosos; brincos; colares [joalha-

ria]; pulseiras para o tornozelo; correntes [joalharia]; 

pulseiras [joalharia]; joalharia para chapéus; broches 

[joalharia]; alfinetes de lapela ornamentais; joalharia 

em metais preciosos; botões-de-punho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189621

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 Raremarket corporation

  Endereço : 80-24

 24, Apgujeong-ro 80-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06015, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bolsas para maquilhagem, chaves e 

outros artigos pessoais, não equipadas; sacos; estojos 

para chaves [artigos de couro]; porta-moedas; estojos 

para cartões [porta-notas]; estojos para cartões de cré-

dito [carteiras]; sacos para desporto; sacos de viagem; 

bolsas; pochetes; bolsas de trazer à cintura; estojos 

para cartões de visita; caixas de couro; chapéus-de-

-chuva; correias de couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189622

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 Raremarket corporation

  Endereço : 80-24

 24, Apgujeong-ro 80-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06015, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Cintos para dinheiro [vestuário]; calça-

do; roupa para desporto; vestuário; collants; jaquetas 

[vestuário]; casacos; roupa exterior; vestuário pronto-

-a-vestir; vestidos; saias; calças [vestuário]; camisas; 

camisetas; roupa interior; roupa de malha [vestuário]; 

cuecas de senhora; perneiras; peúgas; lenços de cabeça 

ou de pescoço; meias; chapelaria; bonés de desporto; 

cintos [vestuário].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189624

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 Raremarket corporation

  Endereço : 80-24

 24, Apgujeong-ro 80-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06015, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja retalhista de calçado; 

serviços de loja retalhista de óculos; serviços de loja 

retalhista de vestuário desportivo; serviços de loja 

retalhista de sobretudos (exceto vestuário para uso 

exclusivo para desporto e trajes tradicionais corea-

nos); serviços de loja retalhista de joalharia em metais 

preciosos; serviços de loja retalhista de faixas para a 

cabeça [vestuário]; serviços de loja retalhista de cha-

péus; serviços de loja retalhista de alfinetes ornamen-

tais; serviços de loja retalhista de colares; serviços de 

loja retalhista de brincos; serviços de loja retalhista de 

broches [joalharia]; serviços de loja retalhista de bo-

tões; serviços de loja retalhista de pulseiras [joalharia]; 

serviços de loja retalhista de camisolas; serviços de 

loja retalhista de camisas; serviços de loja retalhista de 

lenços; serviços de loja retalhista de peúgas; serviços 

de loja grossista de vestuário; serviços de loja retalhis-

ta de vestuário; serviços de agência de vendas de ves-

tuário; serviços de loja retalhista de cintos [vestuário]; 

serviços de loja retalhista de sacos; serviços de loja re-

talhista de porta-moedas; serviços de loja retalhista de 

fivelas para sacos e bolsas; serviços de loja retalhista 

de sacos para desporto; serviços de loja retalhista de 

estojos para cartões de visita; serviços de loja retalhis-

ta de fivelas para calçado; serviços de loja retalhista 
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de chapéus-de-chuva; serviços de loja retalhista de 

porta-chaves [com objeto decorativo]; serviços de loja 

retalhista de relógios; serviços de loja retalhista de 

pulseiras para relógios; serviços de loja retalhista de 

acessórios para telemóveis; serviços de loja retalhista 

de joalharia e metais preciosos; serviços de loja reta-

lhista de fivelas para cintos; serviços de loja retalhista 

de remendos de tecidos ornamentais; serviços de loja 

retalhista de emblemas decorativos da moda [botões]; 

serviços de loja retalhista de pendentes [joalharia]; 

serviços de loja retalhista de botões para vestuário; 

serviços de loja retalhista de bolsas para guardar ma-

quilhagem, chaves e outros artigos pessoais; promoção 

de bens e serviços por meio da exploração de um cen-

tro comercial abrangente em linha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189629

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 KingsGroup Holdings

  Endereço : KY1-1104

309

 P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189630

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 KingsGroup Holdings

  Endereço : KY1-1104

309

 P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189631

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 KingsGroup Holdings

  Endereço : KY1-1104

309

 P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189632

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 KingsGroup Holdings

  Endereço : KY1-1104

309

 P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 



98    1   2022  1  5 

[210]  N.º : N/189633

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 KingsGroup Holdings

  Endereço : KY1-1104

309

 P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189639

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 髪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189640

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189641

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

 INFINITE SKY TRADING LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245- 

-251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189642

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

 INFINITE SKY TRADING LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245- 

-251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189643

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

 INFINITE SKY TRADING LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245- 

-251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189644

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

 INFINITE SKY TRADING LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245- 

-251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189645

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

 INFINITE SKY TRADING LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245- 

-251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189646

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

 INFINITE SKY TRADING LIMITED

  Endereço : 245-251

12 A

 Flat/Rm A, 12/F, Success Commercial Building, 245- 

-251 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189647

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU SUN SARA COSMETIC CO., LTD

  Endereço : 

18

 Floor 3, No.18 Liangyuan Er Road, Zhongluotan 

Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189648

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

 BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

  Endereço : 10

 No. 10, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, 100016 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

L C D

TFT-LCD

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189649

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

 BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

  Endereço : 10

 No. 10, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, 100016 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

OLED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189650

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

 BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

  Endereço : 10

 No. 10, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, 100016 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P roduto s : 

L E D
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LED LED LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189651

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 267 邨

3 T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189652

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

 CHE KAM LEONG ANTONIO

  Endereço : 13-17 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : A

[210]  N.º : N/189653

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

 CHE KAM LEONG ANTONIO

  Endereço : 13-17 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : C

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189654

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189655

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : Room 214, Building 3, No. 503 Yan 

An Xi Road, Chang Ning District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189656

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : Room 214, Building 3, No. 503 Yan 

An Xi Road, Chang Ning District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189657

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189658

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 理 理

理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189659

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1233

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理 進出口代理

理

數 易

零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189660

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 206

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  S er v iç o s : 

樂 樂

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189665

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : Russell Corp Australia Pty Ltd

  Endereço : 5 Lakeview Drive, Scoresby VIC 3179, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28
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[511]  Produtos : Artigos de desporto, incluindo bolas 

para desporto, bolas para jogos; bolas de futebol de 

Futebol Australiano (Australian Rules), bolas de fu-

tebol da liga de rugby (rugby league), bolas de futebol 

de união de rugby (rugby union); sacos adaptados para 

transportar artigos desportivos; bombas adaptadas 

para uso com bolas para desportos e jogos; alvos para 

uso desportivo; jogos, brinquedos e artigos de brincar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189666

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11/V

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189667

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 246 13 L

 Rua de Pequim, 246 Edf. Macau Finance 13 And L, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189669

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : Episciences, Inc.

  Endereço : 10211 W. Emerald Street, Boise, Idaho 

83704, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; leites cosméticos para lim-

peza da pele; tónicos para uso cosmético; cremes cos-

méticos para o rosto; loções cosméticas para o rosto; 

cremes cosméticos para os olhos; cremes cosméticos 

para as mãos; loções cosméticas para o corpo; cremes 

cosméticos para o corpo; preparações cosméticas para 

protecção solar; cremes antienvelhecimento; hidratan-

tes para a pele (cosméticos); produtos não medicinais 

para os cuidados da pele; loções cosméticas hidratan-

tes; cremes cosméticos para a pele; extratos de ervas 

para cosméticos; cosméticos à base de ervas; máscaras 

de beleza; sabões; preparações cosméticas para lavar o 

corpo; champôs; amaciadores para o cabelo; perfumes; 

óleos essenciais; óleos essenciais aromáticos; óleos de 

massagem (cosméticos); pós compactos para o rosto; 

pós soltos para o rosto; sombras para os olhos; deline-

adores para os olhos; máscara para pestanas; batons; 

brilhos para os lábios; preparações desmaquilhantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189670

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : Gabriela Maria da Graça Carva-

lho Freitas da Silva

  Endereço : Rua de Bragança, No. 37-G, Edifício 

Mei Lai Kok, Bloco I, Andar 9, Letra D (Taipa), Ma-

cau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, e chapelaria.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189671

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189672

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C PU

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189673

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189674

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  E n d e r e ç o : 62 3

A,B,C,D,L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (Pantone 610C, 143C); 

(Pantone 473C); (Pantone 178CP); (Pan-

tone 7530C, 7582U); (Pantone 4625C, 4975C); 

[210]  N.º : N/189675

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  E n d e r e ç o : 62 3

A,B,C,D,L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (Pantone 476); 

(Pantone 485); 

[210]  N.º : N/189676

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  E n d e r e ç o : 62 3

A,B,C,D,L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (Pantone 610C, 143C); 

(Pantone 473C); (Pantone 178CP); (Pan-

tone 7530C, 7582U); (Pantone 4625C, 4975C); 

[210]  N.º : N/189677

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  E n d e r e ç o : 62 3

A,B,C,D,L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (Pantone 476); 

(Pantone 485); 

[210]  N.º : N/189678

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 坂 爲

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/16  China

N.º 57751775

[210]  N.º : N/189679

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 坂 爲

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/16  China

N.º 57772475
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[210]  N.º : N/189680

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 132

C,G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189681

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 164

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189682

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 164

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189683

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 148 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189684

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 148 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189685

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 148 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189687

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : World First UK Limited

  Endereço : Millbank Tower, 21-24 Millbank, Lon-

don, SW1P 4QP, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros; assuntos financei-

ros; assuntos monetários; serviços de transacções fi-

nanceiras e monetárias; serviços de cartões de crédito, 

cartões de crédito e cartões de débito virtuais; serviços 

de emissão de cartões de crédito, cartões de crédito e 

cartões de débito virtuais; serviços de transferência de 

dinheiro; serviços de negociação de divisas; serviços 

de contas monetárias; serviços de corretagem de moe-

da; serviços de cotações de taxas de câmbio de moeda; 

serviços de câmbio de moeda estrangeira; serviços de 

consultoria em câmbio monetário estrangeiro; serviço 

de provisão de protecção financeira contra riscos cam-

biais; serviços de provisão de informações de preços 

sobre taxas de câmbio estrangeiras; serviços bancários 

e serviços bancários privados; serviços bancários e 

serviços financeiros em linha; serviços de depósito 

de dinheiro; serviços de conta de depósito; serviços 

de cartão de crédito virtual multi-moeda, cartão de 

crédito e cartão de débito; serviços de facilitação de 

transferência de dinheiro entre contas mundiais multi-

-moedas, contas de terceiros e entre cartões de débito, 

cartões de crédito e cartões de crédito virtuais; servi-

ços de emissão de cartões de crédito, cartões de crédi-

to e cartões de débito virtuais multi-moeda; serviços 

de contas multi-moeda; análise financeira; serviços 

de consultoria em investimentos financeiros; gestão 

financeira; aquisição de serviços bancários; serviços de 

operações de compensação (câmbio) e reconciliação 

de transações financeiras através de uma rede infor-

mática global; serviços de investimento; investimento 

de capital; avaliação financeira (de seguros, banca, 

imobiliários); serviços de gestão de activos; serviços 

de consultoria e assessoria financeira; serviços de cor-

retagem de títulos, serviços de cotação em bolsa; ser-

viços de corretagem de acções e obrigações, análise fi-

nanceira; serviços de compensação financeira; serviços 

de verificação de crédito através de uma rede global 

de informações informáticas; serviços electrónicos de 

gestão de risco de crédito; serviços de débito e crédito 

de contas financeiras; serviços de pagamento online 

(processamento electrónico/online de pagamentos); 

serviços financeiros usando cartões incluindo servi-

ços de cartão de crédito, serviços de cartão de crédito 

virtual, serviços de cartão de cobrança, serviços de 

cartão de débito e serviços de cartão de valor armaze-

nado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189688

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

 LEONG CHAN CHUN

  Endereço : 43 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189689

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189690

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189691

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189692

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189693

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189694

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

擀

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189695

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189696

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189704

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 918 12

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras (Instituição 

sem fins lucrativos)

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  C o r e s d e m a r c a :  P a n t o n e750 9C(

) /  P a n t o n e4705C( )/  P a n t o n e70 6C(

)/  P a n t o n e359C( )/  P a n t o n e335C(

)/ Pa ntone4718C( )/ Pa ntone7430C( )/ 

Pantone339C( ), 

[210]  N.º : N/189705

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : Shiseido Americas Corporation

  Endereço : 10th Floor, 301 Route 17 North, Ru-

therford, New Jersey 07070, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cremes cosméticos para os olhos; pre-

parações não medicinais para os cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189706

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : Eastman Chemical Company

  Endereço : 200 South Wilcox Drive, Kingsport, 

Tennessee 37660, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : Fibras têxteis; fibras plásticas para uso 

têxtil; fibras de carbono para uso têxtil; estopa de ace-

tato para uso têxtil; têxteis fibrosas em bruto; laços de 

feixe; redes; velas; sacos tecidos; materiais para acol-

choamento, sem serem de borracha, matérias plásticas, 

papel ou cartão.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/189707

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : Eastman Chemical Company

  Endereço : 200 South Wilcox Drive, Kingsport, 

Tennessee 37660, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 23

[511]  Produtos : Fios; linhas e fios de linho; linhas e fios 

de raiom; linhas e fios fiados; linhas e fios para cerzir; 

fios de acetato; caxemira; linhas e fios de lã; linhas; li-

nhas e fios de algodão.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/189708

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : Eastman Chemical Company

  Endereço : 200 South Wilcox Drive, Kingsport, 

Tennessee 37660, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; gáspeas para calçados; 

chapéus; meias de malha; luvas (vestuário); lenços de 

pescoço e cabeça; xailes; mantilhas; pelerines; abraça-

deiras para vestuário (suspensórios).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/189709

[220]  Data de pedido : 2021/11/03
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189710

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189712

[220]  Data de pedido : 2021/11/03

[730]  Requerente : 

 SHENG, YING

  Endereço : 21 E 21 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189713

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362 , 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, marketing e 

promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços de 

feiras e exposições, organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; serviços de programas de fide-

lidade, incentivo e bônus; fornecimento de espaço pu-

blicitário; serviços de compras para terceiros [compra 

de bens e serviços para outras empresas]; serviços de 

loja de vendas por grosso e a retalho; serviços de assis-

tência, gestão e administração de negócios comerciais; 

contabilidade, contabilidade e auditoria, preparação 

de impostos; processamento administrativo de dados; 

serviços de gestão e recrutamento de recursos huma-

nos; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189714

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362 , 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; clube nocturno; actividades desportivas 

e culturais.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189715

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362 , 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, marketing e 

promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços de 

feiras e exposições, organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; serviços de programas de fide-

lidade, incentivo e bônus; fornecimento de espaço pu-

blicitário; serviços de compras para terceiros [compra 

de bens e serviços para outras empresas]; serviços de 

loja de vendas por grosso e a retalho; serviços de assis-

tência, gestão e administração de negócios comerciais; 

contabilidade, contabilidade e auditoria, preparação 

de impostos; processamento administrativo de dados; 

serviços de gestão e recrutamento de recursos huma-

nos; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189716

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362 , 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; clube nocturno; actividades desportivas 

e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189717

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362 , 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, marketing e 

promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços de 

feiras e exposições, organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; serviços de programas de fide-

lidade, incentivo e bônus; fornecimento de espaço pu-

blicitário; serviços de compras para terceiros [compra 

de bens e serviços para outras empresas]; serviços de 

loja de vendas por grosso e a retalho; serviços de assis-

tência, gestão e administração de negócios comerciais; 

contabilidade, contabilidade e auditoria, preparação 

de impostos; processamento administrativo de dados; 

serviços de gestão e recrutamento de recursos huma-

nos; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189718

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E
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 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362 , 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; clube nocturno; actividades desportivas 

e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189719

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362 , 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, marketing e 

promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços de 

feiras e exposições, organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; serviços de programas de fide-

lidade, incentivo e bônus; fornecimento de espaço pu-

blicitário; serviços de compras para terceiros [compra 

de bens e serviços para outras empresas]; serviços de 

loja de vendas por grosso e a retalho; serviços de assis-

tência, gestão e administração de negócios comerciais; 

contabilidade, contabilidade e auditoria, preparação 

de impostos; processamento administrativo de dados; 

serviços de gestão e recrutamento de recursos huma-

nos; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189720

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nºs 322-362 , 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; clube nocturno; actividades desportivas 

e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189727

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

 Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 3 B 17

58 63 68

 Unit 58, 63 & 68, 17F, Block B, No.3 Danling Street, 

Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189728

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

 NELL BOTEN HONG KONG LIMITED

  Endereço : 80

6 4
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 Unit 4, 6/F., Hung To Industrial Bldg., 80 Hung To 

Road, Kwun Tong, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189729

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1990 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189730

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1990 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189731

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189732

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 



N.º 1 — 5-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 115

[210]  N.º : N/189733

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189734

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189735

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189736

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189737

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189738

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189739

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189740

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189741

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189742

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189743

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189744

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189745

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189746

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189747

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

 Xiamen Yinlu Foods Group Co., Ltd

  Endereço : 

 Yinlu High Tech Park, Xiamen City, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189748

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

 Xiamen Yinlu Foods Group Co., Ltd

  Endereço : 

 Yinlu High Tech Park, Xiamen City, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 



118    1   2022  1  5 

[210]  N.º : N/189749

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : Penhaligon s Limited

  Endereço : 1 Cathedral Piazza, London, SW1E 

5BP, Reino Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; eau de parfum; produtos 

de perfumaria; fragrâncias; colónias; água de colónia; 

água de toilette; perfumes sólidos; desodorizantes 

para uso pessoal; géis de banho e duche; óleos de ba-

nho; sabonetes para uso pessoal; produtos para lavar 

as mãos; óleos para o corpo; loções corporais; loções 

para as mãos; leites corporais; cremes para o corpo; 

creme para as unhas; champôs; loções capilares; pós 

perfumados [para uso cosmético]; pó de talco perfu-

mado; produtos de toilette; óleos perfumados; loção 

para depois de barbear; loções e bálsamos para depois 

de barbear; géis para barbear; sabão para a barba; es-

puma de barbear; bálsamo para a barba; preparações 

para barbear; óleos essenciais para uso pessoal; fra-

grâncias para ambientes; preparações para perfumar 

ambientes; ambientadores perfumados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189750

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189751

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189752

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189753

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189754

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189755

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189756

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189757

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189758

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189760

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189761

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189762

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189763

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para o cuidado dos den-

tes; preparações (não medicinais) para os cuidados da 

boca; pasta de dentes; gel dentifrício; pós dentífricos; 

dentífricos; produtos (não medicinais) para a lavagem 

da boca; preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico; preparações (não medicinais) para a lim-

peza e cuidado das dentaduras; preparações para polir 

dentaduras; sais de dentes; refrescantes para o hálito e 

higiene pessoal; sprays e tiras para refrescar o hálito; 

tiras para branqueamento dos dentes; canetas para 

branqueamento dos dentes; preparações para bran-

queamento dos dentes; preparações de lavagem para 

branqueamento dos dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189768

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : KABUSHIKIGAISHA HOT 

LAND
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  Endereço : 1-9-6, Shintomi, Chuo-ku, Tokyo, 

104-0041, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, cacau; café não torrado; chá; 

pasta de soja (condimento); molho inglês (molho wor-

cestershire) (condimento); ketchup (molho); molho 

de soja; vinagre; misturas de vinagre (condimento); 

molho de soja para macarrão (soba-tsuyu); molhos 

para salada; molho branco (molho feito de manteiga, 

farinha e leite); maionese; molho de churrasco; açúcar 

em cubos; frutose (para fins culinários); açúcar cris-

talizado (sem ser confeitaria); açúcar; maltose; mel; 

glucose para fins de alimentação; xarope de amido em 

pó (para fins culinários); xarope de amido (para fins 

culinários); sal de mesa misturado com sementes de 

sésamo (temperos); sal; sementes de sésamo torradas 

e moídas (temperos); sal de aipo; temperos umami; es-

peciarias; preparações aromáticas para a alimentação; 

arroz; aveia descascada; cevada descascada; farinhas 

alimentares; glúten para a alimentação; alimentos fa-

rináceos; Jiaozi (bolinhas de massa recheadas); sandu-

íches; bolinhos de massa Chineses cozinhados a vapor 

(Shumai, cozidos); sushi; bolinhas de massa fritas com 

pedacinhos de polvo congeladas (Takoyaki); bolinhas 

de massa fritas com pedacinhos de polvo (Takoyaki); 

Baozi (pãezinhos recheados); hambúrgueres em san-

duíches; pizzas; Bento (almoços embalados constituí-

dos por arroz, com adição de carne, peixe ou vegetais); 

sandes de cachorro-quente (hot dog); tartes de carne 

(empadas de carne); ravioli; produtos de pastelaria, 

pão; misturas alimentares para fazer sobremesas (con-

feitaria); misturas para gelados; misturas de sorvetes; 

pasta de amêndoa; levedura em pó; Koji (arroz malta-

do fermentado); levedura; fermento em pó; gelo para 

refrescar; agentes de ligação para gelados; amaciantes 

de carne, para fins domésticos; preparações para endu-

recer nata batida; produtos alimentares extrudidos à 

base de arroz.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189769

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : KABUSHIKIGAISHA HOT 

LAND

  Endereço : 1-9-6, Shintomi, Chuo-ku, Tokyo, 

104-0041, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Preparação de comidas e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189770

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Fraser Research Labs. Inc.

  Endereço : 106 Mary Street East, Whitby, Onta-

rio, L1N 2P2 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

3

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189771

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Fraser Research Labs. Inc.

  Endereço : 106 Mary Street East, Whitby, Onta-

rio, L1N 2P2 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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醌

5

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189772

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Fraser Research Labs. Inc.

  Endereço : 106 Mary Street East, Whitby, Onta-

rio, L1N 2P2 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

3

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189773

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Fraser Research Labs. Inc.

  Endereço : 106 Mary Street East, Whitby, Onta-

rio, L1N 2P2 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

3

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189774

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Fraser Research Labs. Inc.

  Endereço : 106 Mary Street East, Whitby, Onta-

rio, L1N 2P2 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

3

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189776

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

 Pak Sheung Tong Co., Limited

  Endereço : 165-171 1402

 Unit 1402, Lucky Centre, 165-171 Wanchai Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 冷

類
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參

龍

29

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189777

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos de vídeo descar-

regáveis; software de jogos de vídeo gravados; ma-

teriais digitais não fungíveis, nomeadamente, token 

não fungível (NFTs); meios digitais, nomeadamente, 

conteúdos audiovisuais descarregáveis relacionados 

com entretenimento, música, videogames, jogos de 

vídeo e de jogos de vídeo de competição; meios digi-

tais, nomeadamente conteúdos multimédia descar-

regáveis relacionados com entretenimento, música, 

vídeos de música, videogames e jogos de vídeo para 

jogo; software informático para protecção de ecrã 

descarregável; software informático para papel de pa-

rede descarregáveis; suportes digitais descarregáveis, 

nomeadamente, colecionáveis digitais criados com 

tecnologia de software baseada em blockchain; artigos 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, programas de 

software de computador que consistem em recursos no 

jogo, tokens e moeda virtual para utilização em jogos 

de vídeo e em mundos virtuais online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189778

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Bandanas [lenços para pescoço]; cin-

tos [vestuário]; bonés de basebol; bonés em malha; 

botas; casacos; vestuário; fatos de fantasia para jogos 

de interpretação de personagens; vestidos; máscaras 

para o rosto (vestuário); calçado; luvas; fatos para o 

Dia das Bruxas; chapelaria; blusões com capuz (ves-

tuário); casacos curtos (vestuário); roupa de usar por 

casa; ceroulas; camisolas [pullovers]; vestuário para a 

chuva; sandálias; cachecóis; camisas; sapatos; calções; 

saias; roupa de noite; meias; calças de fato de treino; 

camisolas de treino; camisas de treino; fatos de banho; 

t-shirts; collants; tops (vestuário); fatos de treino.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189779

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de difusão e streaming de jo-

gos de vídeo e competições de jogos de vídeo através 

de redes de comunicação globais, a internet e redes 

sem fios; serviços de difusão pela web através de redes 

de computador globais e locais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189780

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de arranjo e organização de 

competições ao vivo apresentando jogos de computa-

dor e jogos de vídeo; arranjo de jogos de computador 

online e competições de jogos de vídeo para jogadores 

interactivos; serviços de entretenimento, nomeada-
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mente, organização de reuniões com fãs e conferências 

relacionadas com entretenimento, jogos, jogos de ví-

deo e desporto electrónico; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente, fornecimento online de colecioná-

veis digitais não descarregáveis, nomeadamente, arte, 

fotografia, imagens, animação, e vídeos para uso em 

ambientes digitais para fins de entretenimento; servi-

ços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 

de apresentações de áudio e vídeo não descarregáveis 

em áreas de computador, jogos de vídeos e desporto 

electrónico através de um website; serviços de entre-

tenimento providenciados através de fluxos online; 

organização de jogos de computador ao vivo, jogos de 

vídeo e competições de desporto electrónico; forne-

cimento de informação sobre entretenimento relacio-

nado com jogos de computador, jogos de vídeo e des-

porto electrónico através de um website; fornecimento 

de jogos de vídeo online; fornecimento de informação 

online relativa a jogos de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189781

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos de vídeo descar-

regáveis; software de jogos de vídeo gravados; ma-

teriais digitais não fungíveis, nomeadamente, token 

não fungível (NFTs); meios digitais, nomeadamente, 

conteúdos audiovisuais descarregáveis relacionados 

com entretenimento, música, videogames, jogos de 

vídeo e de jogos de vídeo de competição; meios digi-

tais, nomeadamente conteúdos multimédia descar-

regáveis relacionados com entretenimento, música, 

vídeos de música, videogames e jogos de vídeo para 

jogo; software informático para protecção de ecrã 

descarregável; software informático para papel de pa-

rede descarregáveis; suportes digitais descarregáveis, 

nomeadamente, colecionáveis digitais criados com 

tecnologia de software baseada em blockchain; artigos 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, programas de 

software de computador que consistem em recursos no 

jogo, tokens e moeda virtual para utilização em jogos 

de vídeo e em mundos virtuais online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189782

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Bandanas [lenços para pescoço]; cin-

tos [vestuário]; bonés de basebol; bonés em malha; 

botas; casacos; vestuário; fatos de fantasia para jogos 

de interpretação de personagens; vestidos; máscaras 

para o rosto (vestuário); calçado; luvas; fatos para o 

Dia das Bruxas; chapelaria; blusões com capuz (ves-

tuário); casacos curtos (vestuário); roupa de usar por 

casa; ceroulas; camisolas [pullovers]; vestuário para a 

chuva; sandálias; cachecóis; camisas; sapatos; calções; 

saias; roupa de noite; meias; calças de fato de treino; 

camisolas de treino; camisas de treino; fatos de banho; 

t-shirts; collants; tops (vestuário); fatos de treino.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189783

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de difusão e streaming de jo-

gos de vídeo e competições de jogos de vídeo através 

de redes de comunicação globais, a internet e redes 

sem fios; serviços de difusão pela web através de redes 

de computador globais e locais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189784

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.
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  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de arranjo e organização de 

competições ao vivo apresentando jogos de computa-

dor e jogos de vídeo; arranjo de jogos de computador 

online e competições de jogos de vídeo para jogadores 

interactivos; serviços de entretenimento, nomeada-

mente, organização de reuniões com fãs e conferências 

relacionadas com entretenimento, jogos, jogos de ví-

deo e desporto electrónico; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente, fornecimento online de colecioná-

veis digitais não descarregáveis, nomeadamente, arte, 

fotografia, imagens, animação, e vídeos para uso em 

ambientes digitais para fins de entretenimento; servi-

ços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 

de apresentações de áudio e vídeo não descarregáveis 

em áreas de computador, jogos de vídeos e desporto 

electrónico através de um website; serviços de entre-

tenimento providenciados através de fluxos online; 

organização de jogos de computador ao vivo, jogos de 

vídeo e competições de desporto electrónico; forne-

cimento de informação sobre entretenimento relacio-

nado com jogos de computador, jogos de vídeo e des-

porto electrónico através de um website; fornecimento 

de jogos de vídeo online; fornecimento de informação 

online relativa a jogos de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189785

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos de vídeo descar-

regáveis; software de jogos de vídeo gravados; ma-

teriais digitais não fungíveis, nomeadamente, token 

não fungível (NFTs); meios digitais, nomeadamente, 

conteúdos audiovisuais descarregáveis relacionados 

com entretenimento, música, videogames, jogos de 

vídeo e de jogos de vídeo de competição; meios digi-

tais, nomeadamente conteúdos multimédia descar-

regáveis relacionados com entretenimento, música, 

vídeos de música, videogames e jogos de vídeo para 

jogo; software informático para protecção de ecrã 

descarregável; software informático para papel de pa-

rede descarregáveis; suportes digitais descarregáveis, 

nomeadamente, colecionáveis digitais criados com 

tecnologia de software baseada em blockchain; artigos 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, programas de 

software de computador que consistem em recursos no 

jogo, tokens e moeda virtual para utilização em jogos 

de vídeo e em mundos virtuais online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189786

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Bandanas [lenços para pescoço]; cin-

tos [vestuário]; bonés de basebol; bonés em malha; 

botas; casacos; vestuário; fatos de fantasia para jogos 

de interpretação de personagens; vestidos; máscaras 

para o rosto (vestuário); calçado; luvas; fatos para o 

Dia das Bruxas; chapelaria; blusões com capuz (ves-

tuário); casacos curtos (vestuário); roupa de usar por 

casa; ceroulas; camisolas [pullovers]; vestuário para a 

chuva; sandálias; cachecóis; camisas; sapatos; calções; 

saias; roupa de noite; meias; calças de fato de treino; 

camisolas de treino; camisas de treino; fatos de banho; 

t-shirts; collants; tops (vestuário); fatos de treino.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189787

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de difusão e streaming de jo-

gos de vídeo e competições de jogos de vídeo através 
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de redes de comunicação globais, a internet e redes 

sem fios; serviços de difusão pela web através de redes 

de computador globais e locais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189788

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de arranjo e organização de 

competições ao vivo apresentando jogos de computa-

dor e jogos de vídeo; arranjo de jogos de computador 

online e competições de jogos de vídeo para jogadores 

interactivos; serviços de entretenimento, nomeada-

mente, organização de reuniões com fãs e conferências 

relacionadas com entretenimento, jogos, jogos de ví-

deo e desporto electrónico; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente, fornecimento online de colecioná-

veis digitais não descarregáveis, nomeadamente, arte, 

fotografia, imagens, animação, e vídeos para uso em 

ambientes digitais para fins de entretenimento; servi-

ços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 

de apresentações de áudio e vídeo não descarregáveis 

em áreas de computador, jogos de vídeos e desporto 

electrónico através de um website; serviços de entre-

tenimento providenciados através de fluxos online; 

organização de jogos de computador ao vivo, jogos de 

vídeo e competições de desporto electrónico; forne-

cimento de informação sobre entretenimento relacio-

nado com jogos de computador, jogos de vídeo e des-

porto electrónico através de um website; fornecimento 

de jogos de vídeo online; fornecimento de informação 

online relativa a jogos de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189789

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos de vídeo descar-

regáveis; software de jogos de vídeo gravados; ma-

teriais digitais não fungíveis, nomeadamente, token 

não fungível (NFTs); meios digitais, nomeadamente, 

conteúdos audiovisuais descarregáveis relacionados 

com entretenimento, música, videogames, jogos de 

vídeo e de jogos de vídeo de competição; meios digi-

tais, nomeadamente conteúdos multimédia descar-

regáveis relacionados com entretenimento, música, 

vídeos de música, videogames e jogos de vídeo para 

jogo; software informático para protecção de ecrã 

descarregável; software informático para papel de pa-

rede descarregáveis; suportes digitais descarregáveis, 

nomeadamente, colecionáveis digitais criados com 

tecnologia de software baseada em blockchain; artigos 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, programas de 

software de computador que consistem em recursos no 

jogo, tokens e moeda virtual para utilização em jogos 

de vídeo e em mundos virtuais online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189790

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Bandanas [lenços para pescoço]; cin-

tos [vestuário]; bonés de basebol; bonés em malha; 

botas; casacos; vestuário; fatos de fantasia para jogos 

de interpretação de personagens; vestidos; máscaras 

para o rosto (vestuário); calçado; luvas; fatos para o 

Dia das Bruxas; chapelaria; blusões com capuz (ves-

tuário); casacos curtos (vestuário); roupa de usar por 

casa; ceroulas; camisolas [pullovers]; vestuário para a 

chuva; sandálias; cachecóis; camisas; sapatos; calções; 

saias; roupa de noite; meias; calças de fato de treino; 

camisolas de treino; camisas de treino; fatos de banho; 

t-shirts; collants; tops (vestuário); fatos de treino.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189791

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de difusão e streaming de jo-

gos de vídeo e competições de jogos de vídeo através 

de redes de comunicação globais, a internet e redes 

sem fios; serviços de difusão pela web através de redes 

de computador globais e locais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189792

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de arranjo e organização de 

competições ao vivo apresentando jogos de computa-

dor e jogos de vídeo; arranjo de jogos de computador 

online e competições de jogos de vídeo para jogadores 

interactivos; serviços de entretenimento, nomeada-

mente, organização de reuniões com fãs e conferências 

relacionadas com entretenimento, jogos, jogos de ví-

deo e desporto electrónico; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente, fornecimento online de colecioná-

veis digitais não descarregáveis, nomeadamente, arte, 

fotografia, imagens, animação, e vídeos para uso em 

ambientes digitais para fins de entretenimento; servi-

ços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 

de apresentações de áudio e vídeo não descarregáveis 

em áreas de computador, jogos de vídeos e desporto 

electrónico através de um website; serviços de entre-

tenimento providenciados através de fluxos online; 

organização de jogos de computador ao vivo, jogos de 

vídeo e competições de desporto electrónico; forne-

cimento de informação sobre entretenimento relacio-

nado com jogos de computador, jogos de vídeo e des-

porto electrónico através de um website; fornecimento 

de jogos de vídeo online; fornecimento de informação 

online relativa a jogos de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189794

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Starbucks Corporation

  Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Wa-

shington 98134, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café moído e em grão; bebidas à base 

de café; mistura de bebidas à base de café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189795

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

 LAM CHAN TENG

  Endereço : 203

25 BR

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189796

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

 Analowa Watches Company Limited

  Endereço : 43 12

1201

 Flat 1201, 12/F, CORE45, 43 Tsun Yip Street, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189797

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 45

10 1

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189798

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 169

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 料

零

拉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189799

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

 GEV Catering Parts (China) Co., Ltd.

  Endereço : 3601 2

210

 Room 210, building 2, No. 3601 Dongfang Road, Pu-

dong New Area, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189800

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

 GEV Catering Parts (China) Co., Ltd.

  Endereço : 3601 2

210

 Room 210, building 2, No. 3601 Dongfang Road, Pu-

dong New Area, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189801

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

988

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 車 陸 車 力 陸

路 行車 車 車

車 陸 車 力 車

車

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189802

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

988

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 車 陸 車 力 陸

路 行車 車 車

車 陸 車 力 車

車

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189803

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

988

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 車 車 力 車

錄 車

雷 車 車

錄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189804

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

988

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 車 陸 車 力 陸

路 行車 車 車

車 陸 車 力 車

車

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189805

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

988

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 車 陸 車 力 陸

路 行車 車 車

車 陸 車 力 車

車

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189806

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

988

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 車 車 力 車

錄 車

雷 車 車

錄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189807

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189808

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : CASETAGRAM LIMITED

  Endereço : 11/F, Fun Tower, 35 Hung To Road, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

踪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189809

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

 Po Sum On Medicine Factory Limited

  Endereço : 28 12-13

 12-13 Floor, Po Chai Industrial Building, 28 Wong 

Chuk Hang Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189810

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : 

 Po Sum On Medicine Factory Limited

  Endereço : 28 12-13

 12-13 Floor, Po Chai Industrial Building, 28 Wong 

Chuk Hang Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189811

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : DAVIDE CAMPARI - MILANO 

N.V.

  Endereço : Herengracht 420 (1017BZ), Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas excepto cerveja; 

amargos [licores]; bebidas alcoólicas contendo frutas; 

bebidas destiladas; essências alcoólicas; extractos de 

fruta com álcool; bebidas alcoólicas pré-misturadas, 

outras que não à base de cerveja; bebidas aperitivas; 

cocktails; misturas de cocktails alcoólicos; extractos 

alcoólicos; preparações para fazer bebidas alcoólicas, 

licores, vinho.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Prateado, dourado, azul 

céu, cinzento claro, branco, azul, amarelo, vermelho, 

preto, azul céu claro e azul céu escuro (conforme 

exemplar de marca).

[210]  N.º : N/189812

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Pan Pacific Retail Management 

(Singapore) Pte. Ltd.

  Endereço : 12 marina Boulevard #34-03 Marina 

Bay Financial Centre Tower3 Singapore 018982

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Batata doce cozida; frutas e legumes 

conservados, congelados, secos e cozinhados; lanches 

à base de fruta, vegetais, feijões ou nozes; carne, pei-

xe, carne de aves e carnes de caça; extractos de carne; 

geleias, doces [geleias] e compotas; ovos; leite, queijo, 

manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; óleos e 

gorduras para alimentos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189814

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Pan Pacific Retail Management 

(Singapore) Pte. Ltd.

  Endereço : 12 marina Boulevard #34-03 Marina 

Bay Financial Centre Tower3 Singapore 018982

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Refrigerantes, bebidas sem álcool; 

águas minerais e gasosas; bebidas de fruta e sumos de 

frutas [sumos de frutos]; xaropes e outras preparações 

não-alcoólicas para fazer bebidas; cervejas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189815

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Pan Pacific Retail Management 

(Singapore) Pte. Ltd.

  Endereço : 12 marina Boulevard #34-03 Marina 

Bay Financial Centre Tower3 Singapore 018982

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de refeições (com área de 

restauração); comida para take-away e serviços de 

bebidas, serviços para o fornecimento de alimentos e 

bebidas; alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189816

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Sun Fashion Limited

  Endereço : 35 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/189817

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Sun Fashion Limited

  Endereço : 35 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189818

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Sun Fashion Limited

  Endereço : 35 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189819

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Sun Fashion Limited

  Endereço : 35 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189820

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Sun Fashion Limited

  Endereço : 35 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189821

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Sun Fashion Limited

  Endereço : 35 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189822

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Sun Fashion Limited

  Endereço : 35 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189823

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Sun Fashion Limited

  Endereço : 35 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189824

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Sun Fashion Limited

  Endereço : 35 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189825

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Sun Fashion Limited

  Endereço : 35 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189826

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Sun Fashion Limited
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  Endereço : 35 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189827

[220]  Data de pedido : 2021/11/05

[730]  Requerente : Sun Fashion Limited

  Endereço : 35 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189828

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189829

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189830

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

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Dieckmann Tech Co., Ltd

  Endereço : 14

F 4

 4 / F, building F, first sub Park, Zhongcheng Life Scien-

ce Park, No. 14, Kengzi Zhongxing Road, Kengzi street, 

Pingshan District, Shenzhen

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189831

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

[730]  Requerente : 

 GOLDECK TRADING COMPANY LIMITED

  Endereço : 栢 254 P

 Block P, G/F, Xinghai Tower, 254 Berlin Street, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189832

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

[730]  Requerente : 

 GOLDECK TRADING COMPANY LIMITED

  Endereço : 栢 254 P

 Block P, G/F, Xinghai Tower, 254 Berlin Street, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189839

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

[730]  Requerente : 

 JIAXING YOSARE FOOD CO., LTD.

  Endereço : 

218 2

 No. 2 Standard Factory Building, No. 218, Yunsi West 

Road, Dayun Town, Jiashan County, Jiaxing, Zhe-

jiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189840

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

[730]  Requerente : 

 Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

  Endereço : 66 11 1217

 1217, 11/F, 66 North Fourth Ring Road West, Haidian 

District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189841

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

[730]  Requerente : 

 Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

  Endereço : 66 11 1217

 1217, 11/F, 66 North Fourth Ring Road West, Haidian 

District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28
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[511]  Produtos : 

擕

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189842

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

[730]  Requerente : 

 Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

  Endereço : 66 11 1217

 1217, 11/F, 66 North Fourth Ring Road West, Haidian 

District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189843

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

[730]  Requerente : WHISTLEBLOWER LIMITED

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

24

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189844

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

[730]  Requerente : WHISTLEBLOWER LIMITED

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

25

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189845

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

[730]  Requerente : WHISTLEBLOWER LIMITED

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

24

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189846

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

[730]  Requerente : WHISTLEBLOWER LIMITED

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

25

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189847

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

[730]  Requerente : WHISTLEBLOWER LIMITED

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

24

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189848

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

[730]  Requerente : WHISTLEBLOWER LIMITED

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

25

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189849

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 241 1

105

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189850

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

[730]  Requerente : Prenetics Limited

  Endereço : Unit 701-706, 7/F, K11 Atelier King’s 

Road, 728 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189851

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 33F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189853

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 339 3

17H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189854

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

[730]  Requerente : 

 Po Sum On Medicine Factory Limited

  Endereço : 28 12-13

 12-13 Floor, Po Chai Industrial Building, 28 Wong 

Chuk Hang Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189858

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

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Recipientes de embalagem industriais 

em papel; caixas para embalagem de presentes em car-

tão ou papel; sacos de papel ou plástico para embala-

gem; sacos para embalagem de presentes em papel ou 

plástico; papel de embrulho para presentes; toalhetes 

para o rosto em papel; lenços de papel; papel e cartão; 

fitas para embrulho de presentes em papel; cartões de 

felicitações; artigos de papelaria; produtos de impres-

são; moldes em papel; estandartes em papel; bandeiro-

las de papel; artigos de cartão; toalhas de mão higiéni-

cas em papel; toalhas de papel; guardanapos de mesa 

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

lenços de papel para uso cosmético; lenços de papel 

para desmaquilhar; fotografias; suportes para fotogra-

fias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189859

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

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Panos para remoção da maquilhagem; 

luvas de banho; toalhetes desmaquilhantes em maté-

rias têxteis; matérias têxteis tecidas; tecidos em malha; 

feltro e matérias têxteis não tecidas; oleados; panos re-

vestidos de vinil; matérias plásticas [substitutas de te-

cidos]; matérias filtrantes em matérias têxteis; artigos 

têxteis tecidos para uso pessoal (sem ser vestuário); to-

alhas em matérias têxteis; lenços de bolso em matérias 

têxteis; tecidos para embalagem de presentes; pano de 

embrulho de uso geral japonês [Furoshiki]; fronhas; 

capas para almofadas; guardanapos de mesa em ma-

térias têxteis; panos da louça; estandartes e bandeiras 

sem serem em papel; cortinas para o duche; capas em 

matérias têxteis para assentos de sanitas; coberturas 

para assentos em matérias têxteis; tapeçarias murais 

em matérias têxteis; cortinas; toalhas de mesa, sem 

ser em papel; coberturas em tecido não ajustadas para 

móveis; toalhas de mesa, sem ser em papel; etiquetas 

em matérias têxteis; tecidos para revestimento; tecidos 

para uso têxtil; roupa para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189860

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

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Ilhós para vestuário; frisadores de 

cabelo, elétricos e não-elétricos, não sendo utensílios 

manuais; fitas e laços, sem ser em papel, para embru-

lho de presentes; fitas [retrosaria]; fitas em matérias 

têxteis; rendas e bordados; passamanaria; cordões 

[laços]; caixas de costura; flores artificiais; coroas ar-

tificiais; braçadeiras para segurar mangas; emblemas 

para vestuário, sem serem em metais preciosos; botões 

ornamentais da moda; broches, sem ser joalharia; re-

mendos adesivos decorativos para casacos; insígnias 

para vestir, sem serem em metais preciosos; fivelas 

para vestuário; alfinetes para gorros, sem serem em 

metais preciosos; braçadeiras; braçadeiras [acessó-

rios de vestuário]; fitas para o cabelo; enfeites para o 

cabelo; artigos decorativos para o cabelo; ganchos in-

visíveis para o cabelo; ganchos de mola para o cabelo; 

bandoletes para o cabelo; fitas para o cabelo; alfinetes 

para o cabelo; botões; amuletos decorativos, não sendo 

bijuteria, porta-chaves ou correntes para chaves.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189861

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

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Recipientes de embalagem industriais 

em papel; caixas para embalagem de presentes em car-

tão ou papel; sacos de papel ou plástico para embala-

gem; sacos para embalagem de presentes em papel ou 

plástico; papel de embrulho para presentes; toalhetes 

para o rosto em papel; lenços de papel; papel e cartão; 

fitas para embrulho de presentes em papel; cartões de 

felicitações; artigos de papelaria; produtos de impres-

são; moldes em papel; estandartes em papel; bandeiro-

las de papel; artigos de cartão; toalhas de mão higiéni-

cas em papel; toalhas de papel; guardanapos de mesa 

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

lenços de papel para uso cosmético; lenços de papel 

para desmaquilhar; fotografias; suportes para fotogra-

fias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189862

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

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Panos para remoção da maquilhagem; 

luvas de banho; toalhetes desmaquilhantes em maté-
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rias têxteis; matérias têxteis tecidas; tecidos em malha; 

feltro e matérias têxteis não tecidas; oleados; panos re-

vestidos de vinil; matérias plásticas [substitutas de te-

cidos]; matérias filtrantes em matérias têxteis; artigos 

têxteis tecidos para uso pessoal (sem ser vestuário); to-

alhas em matérias têxteis; lenços de bolso em matérias 

têxteis; tecidos para embalagem de presentes; pano de 

embrulho de uso geral japonês [Furoshiki]; fronhas; 

capas para almofadas; guardanapos de mesa em ma-

térias têxteis; panos da louça; estandartes e bandeiras 

sem serem em papel; cortinas para o duche; capas em 

matérias têxteis para assentos de sanitas; coberturas 

para assentos em matérias têxteis; tapeçarias murais 

em matérias têxteis; cortinas; toalhas de mesa, sem 

ser em papel; coberturas em tecido não ajustadas para 

móveis; toalhas de mesa, sem ser em papel; etiquetas 

em matérias têxteis; tecidos para revestimento; tecidos 

para uso têxtil; roupa para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189863

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

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Ilhós para vestuário; frisadores de 

cabelo, elétricos e não-elétricos, não sendo utensílios 

manuais; fitas e laços, sem ser em papel, para embru-

lho de presentes; fitas [retrosaria]; fitas em matérias 

têxteis; rendas e bordados; passamanaria; cordões 

[laços]; caixas de costura; flores artificiais; coroas ar-

tificiais; braçadeiras para segurar mangas; emblemas 

para vestuário, sem serem em metais preciosos; botões 

ornamentais da moda; broches, sem ser joalharia; re-

mendos adesivos decorativos para casacos; insígnias 

para vestir, sem serem em metais preciosos; fivelas 

para vestuário; alfinetes para gorros, sem serem em 

metais preciosos; braçadeiras; braçadeiras [acessó-

rios de vestuário]; fitas para o cabelo; enfeites para o 

cabelo; artigos decorativos para o cabelo; ganchos in-

visíveis para o cabelo; ganchos de mola para o cabelo; 

bandoletes para o cabelo; fitas para o cabelo; alfinetes 

para o cabelo; botões; amuletos decorativos, não sendo 

bijuteria, porta-chaves ou correntes para chaves.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189865

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 148 4~5

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189866

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189872

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

A 2801 010020

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189873

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A 2801 010020

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189874

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

 WONG SI WAN

  Endereço : 22-24 3

A3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189875

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

 WONG SI WAN

  Endereço : 22-24 3

A3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189876

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

 WONG SI WAN

  Endereço : 22-24 3

A3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189877

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3018 A

6 6A-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iç os : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189878

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3018 A

6 6A-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iç os : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189879

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3018 A

6 6A-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iç os : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189880

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3018 A

6 6A-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iç os : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189881

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 门 84-2 2405

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189882

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189883

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189884

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

踪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189886

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6C 301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189887

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189888

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

 Manda Fermentation Co., Ltd.

  Endereço : 722-2192 広

5800-95

 5800-95, Innoshima Shigei-cho, Onomichi-shi, Hiro-

shima, 722-2192 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos para consumo 

humano; bebidas dietéticas adaptadas para fins medi-

cinais; alimentos dietéticos adaptados para fins medi-

cinais; suplementos dietéticos para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189889

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189890

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e lacticínios; leite desidratado; 

leite em pó; leite em pó não-lácteo e à base de plantas 

e leite em pó, nomeadamente leite desidratado e leite 

em pó derivados de plantas, vegetais, grãos, nozes, 

sementes e frutos; leite aromatizado; bebidas aroma-

tizadas à base de leite; leite condensado; leite fermen-

tado; leites não-lácteos e à base de plantas e produtos 

lácteos, nomeadamente leites derivados de plantas, 

vegetais, grãos, nozes, sementes, feijões e frutas; refei-

ções congeladas, preparadas ou embaladas portáteis 

constituídas principalmente de carne, peixe, aves, ou 

vegetais; aperitivos constituídos principalmente de 

frutas e nozes; aperitivos à base de frutas; iogurte; 

aperitivos à base de iogurte; bebidas de iogurte; aperi-

tivos de frutas e iogurte liofilizados; frutas e legumes 

liofilizados em forma de rodelas fritas (chips); purés de 

frutas; leite de soja (substitutos de leite); leite em pó de 

feijão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189894

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : GALATA CREATION

  Endereço : 18 Impasse des Villas Lieu-Dit La Re-

millotte, 69370 Saint Didier Au Mont D’or, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189895

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : GALATA CREATION
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  Endereço : 18 Impasse des Villas Lieu-Dit La Re-

millotte, 69370 Saint Didier Au Mont D’or, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189896

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : GALATA CREATION

  Endereço : 18 Impasse des Villas Lieu-Dit La Re-

millotte, 69370 Saint Didier Au Mont D’or, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189897

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático para modifica-

ção de imagem, vídeo e outros conteúdos de ficheiros e 

para converter tais conteúdos em diferentes formatos; 

software informático para produção de vídeo e filmes; 

software informático para acabamento pós-produção e 

masterização/edição de vídeo e filmes; software infor-

mático para criação, visualização, difusão, e edição de 

gravações de vídeo e áudio e filmes; software informá-

tico para autoria, descarregamento, transmissão, dis-

tribuição, visualização, edição, compressão, extracção, 

codificação, descodificação, leitura, armazenamento e 

organização de áudio, vídeo, imagens e outros conteú-

dos multimédia e dados digitais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189900

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ CORPORATION)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; sabonetes cos-

méticos; algodão para uso cosmético e produtos e tra-

tamentos para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189901

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ CORPORATION)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; sabonetes cos-

méticos; algodão para uso cosmético e produtos e tra-

tamentos para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189902

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ CORPORATION)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; sabonetes cos-

méticos; algodão para uso cosmético e produtos e tra-

tamentos para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189903

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ CORPORATION)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; sabonetes cos-

méticos; algodão para uso cosmético e produtos e tra-

tamentos para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189904

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ CORPORATION)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; sabonetes cos-

méticos; algodão para uso cosmético e produtos e tra-

tamentos para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189905

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : OPPO

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

  Endereço : 18

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189907

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 122

36 3 1302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189908

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : DYSON TECHNOLOGY LIMI-

TED

  Endereço : Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire 

SN16 0RP, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : Preparações de limpeza para uso do-

méstico; preparações de limpeza para pavimentos, ta-

petes, estofos e tecidos; preparações para remoção de 

manchas de tapetes e tecidos; preparações para remo-

ção de sujidade e odores de soalhos, tapetes, estofos 

e tecidos; champôs para limpeza de pavimentos; cera 

para pavimentos; preparações para polir pavimentos; 

preparações desincrustantes para uso doméstico; pro-

dutos de toilette para os cuidados cuidar e limpeza do 

cabelo; sprays para o cabelo; loções para os cabelos; 

preparações para alisar o cabelo; amaciadores para o 

cabelo; preparações para ondulação e fixação do cabe-

lo; espuma de cabelo; preparações para pentear e mo-

delar os cabelos; gel para o cabelo; cera para o cabelo; 

neutralizadores para ondulação permanente do cabe-

lo; preparações para ondular o cabelo; preparações 

para dar textura ao cabelo; preparações cosméticas de 

proteção solar; preparações para o bronzeamento da 

pele; preparações para refrescar o hálito para higiene 

pessoal; sprays refrescantes do hálito; tiras para refres-

car o hálito; géis para branquear os dentes; tiras para 

branquear os dentes; colutórios não medicinais; pasta 

de dentes não medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189909

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : DYSON TECHNOLOGY LIMI-

TED

  Endereço : Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire 

SN16 0RP, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Aparelhos para pentear o cabelo; 

aparelhos elétricos para pentear o cabelo; aparelhos e 

dispositivos para encaracolar o cabelo; Ferros elétricos 

para pentear o cabelo; Ferros elétricos para encaraco-

lar o cabelo; Ferros elétricos para alisar o cabelo; apa-

relhos elétricos para encaracolar o cabelo; aparelhos 

elétricos para frisar o cabelo; aparelhos eléctricos para 

cortar os cabelos; aparelhos eléctricos para aparar 

os cabelos; ferramentas e instrumentos manuais para 

cabelos; aparelhos aquecidos para ondulação dos ca-

belos; ferramentas e instrumentos manuais para enro-

lar, cortar, frisar, alisar, pentear, aparar ou ondular os 

cabelos; pinças para os cabelos; acessórios para pen-

teados para todos os produtos atrás citados; estojos, 

caixas, sacos e suportes especialmente adaptados para 

todos os produtos atrás citados; peças, componentes e 

acessórios, todos para os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189910

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : DYSON TECHNOLOGY LIMI-

TED

  Endereço : Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire 

SN16 0RP, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Dispositivos eletrónicos para grava-

ção, organização, transmissão, manipulação, revisão, 

envio, recepção, reprodução e exibição de ficheiros de 

texto, dados, áudio, imagem, vídeo e digitais; disposi-

tivos eletrónicos portáteis para gravação, organização, 

transmissão, manipulação, revisão, recepção, repro-

dução e exibição de ficheiros de texto, dados, áudio, 

imagem, vídeo e digitais; dispositivos eletrónicos para 

usar no corpo para gravação, organização, transmis-

são, manipulação, revisão, recepção, reprodução e 

exibição de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem, 

vídeo e digitais; aparelhos de áudio; leitores de áudio 

digital; auriculares; auscultadores; auriculares sem 

fios; auscultadores sem fios; auscultadores com cance-

lamento de ruído; auscultadores para uso com apare-

lhos de purificação do ar; auscultadores com aparelhos 

de purificação do ar integrados; auscultadores para 

uso com aparelhos de filtragem de ar; auscultadores 

com aparelhos de filtragem de ar integrado; auscul-

tadores para uso com máscaras respiratórias, sem ser 

para respiração artificial; auscultadores com máscaras 

respiratórias integradas, sem ser para respiração arti-

ficial; máscaras de proteção; máscaras de respiração; 

máscaras respiratórias, sem ser para respiração arti-

ficial; filtros de máscaras respiratórias [sem ser para 

uso médico]; máscaras antipoluição para proteção 

respiratória; filtros para máscaras respiratórias; prote-

tores faciais para máscaras; guias de fornecimento de 

ar para máscaras respiratórias (air delivery guides for 

respiratory masks); aparelhos para gravação de voz, 
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comando de voz e reconhecimento de voz; microfo-

nes; controlos remotos para controlar computadores, 

telefones móveis, dispositivos eletrónicos móveis, 

dispositivos eletrónicos para usar no corpo, relógios 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, 

televisores, alto-falantes, sistemas de automação re-

sidencial, sistemas de cinema em casa e sistemas de 

entretenimento; dispositivos para usar no corpo sob a 

forma de auscultadores e auriculares com controlos re-

motos para controlar computadores, telefones móveis, 

dispositivos eletrónicos móveis, relógios inteligentes, 

leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisores, 

alto-falantes, sistemas de automação residencial, siste-

mas de cinema em casa e sistemas de entretenimento; 

relógios inteligentes; sensores eletrónicos para usar no 

corpo; sensores de monitorização ambiental; sensores 

de qualidade do ar; rastreadores de atividades para 

usar no corpo; sensores eletrónicos para usar no corpo 

para coletar dados biométricos do utilizador, dados de 

movimento corporal, dados de frequência cardíaca, 

dados de frequência respiratória e dados ambientais; 

dispositivos para usar no corpo sob a forma de auscul-

tadores e auriculares para coletar dados biométricos 

de um utilizador, dados de movimento corporal, dados 

de frequência cardíaca, dados de frequência respi-

ratória e dados ambientais; conectores, acopladores, 

carregadores, estações de carregamento, estações de 

acoplamento e adaptadores eletrónicos, todos para uso 

com todos os produtos atrás referidos; estojos adapta-

dos para auscultadores, auriculares, relógios inteligen-

tes e máscaras respiratórias; capas e bolsas adaptadas 

para auscultadores, auriculares, relógios inteligentes 

e máscaras respiratórias; software de computador; 

software, e aplicações de software móveis descarre-

gáveis; software informático para uso em aparelhos e 

máquinas; software informático, software e aplicações 

de software móveis descarregáveis para o controlo de 

aparelhos elétricos; software informático, software 

e aplicações de software móveis descarregáveis para 

uso em sistemas de monitorização, análise, controlo 

e automação ambientais; software informático, soft-

ware e aplicações de software móveis descarregáveis 

para controlar, analisar e monitorizar sistemas de 

domótica; software informático, software e aplicações 

de software móveis descarregáveis para controlar e 

monitorizar as funções de aparelhos de purificação do 

ar; software informático, software e aplicações de soft-

ware móveis descarregáveis para análise da qualidade 

do ar; software informático, software e aplicações de 

software móveis descarregáveis para controlar e moni-

torizar as funções de aparelhos pessoais de purificação 

do ar; software informático, software e aplicações de 

software móveis descarregáveis para controlar e mo-

nitorizar as funções de máscaras respiratórias, sem 

ser para respiração artificial; software informático, 

software e aplicações de software móveis descarregá-

veis para permitir a partilha e transmissão de dados e 

informações entre dispositivos com o objetivo de faci-

litar a monitorização, controlo, análise, visualização, 

programação e automatização ambiental; software 

informático, software e aplicações de software móveis 

descarregáveis para permitir a partilha e transmissão 

de dados e informações entre dispositivos para fins de 

monitorização, controlo, análise, visualização, progra-

mação e automação de aparelhos elétricos; software 

informático, software e aplicações de software móveis 

descarregáveis para operar uma loja em linha; soft-

ware informático, software e aplicações de software 

móveis descarregáveis para processamento de com-

pras, pagamentos e transações eletrónicas; software 

informático, software e aplicações de software móveis 

descarregáveis para permitir o armazenamento local 

e a conectividade com software e dados baseados em 

nuvem; software informático, software e aplicações de 

software móveis descarregáveis para visualização, aná-

lise e relatórios de dados; software informático, soft-

ware e aplicações de software móveis descarregáveis 

para aceder, navegar, pesquisar, monitorizar, rastrear, 

guardar e partilhar informações; software informático, 

software e aplicações de software móveis descarregá-

veis para redes sociais; software informático, software 

e aplicações de software móveis descarregáveis para 

aceder, navegar, pesquisar, guardar e partilhar infor-

mações a partir de bases de dados em linha; software 

informático, software e aplicações de software móveis 

descarregáveis para fornecer suporte a produtos e 

informações sobre resolução de problemas; software 

informático, software e aplicações de software móveis 

descarregáveis para aceder a recursos de assistente 

virtual; software informático, software e aplicações 

de software móveis descarregáveis para gestão de in-

formações pessoais; software informático, software 

e aplicações de software móveis descarregáveis para 

comunicação, envio de mensagens e alertas de mensa-

gens; baterias; baterias recarregáveis; carregadores de 

bateria; baterias, baterias elétricas, baterias recarre-

gáveis, carregadores de bateria, tudo para dispositivos 

eletrónicos portáteis; baterias, baterias elétricas, bate-

rias recarregáveis, carregadores de bateria, tudo para 

dispositivos eletrónicos para usar no corpo; baterias, 



N.º 1 — 5-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 149

baterias elétricas, baterias recarregáveis, carregadores 

de bateria, tudo para aparelhos domésticos; baterias, 

baterias elétricas, baterias recarregáveis, carregadores 

de bateria, tudo para aspiradores de pó sem fio, portá-

teis ou robóticos; baterias, baterias elétricas, baterias 

recarregáveis, carregadores de bateria, tudo para ven-

tiladores, termoventiladores, purificadores, humidifi-

cadores, secadores de cabelo, aparelhos para pentear 

o cabelo, alisadores de cabelo, auscultadores, relógios 

inteligentes, escovas de dentes elétricas ou aparelhos 

de iluminação; sistemas de visão; software de jogos; 

peças e acessórios para os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189911

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : DYSON TECHNOLOGY LIMI-

TED

  Endereço : Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire 

SN16 0RP, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Escovas; esfregonas para pavimentos; 

escovas para limpar o pó; escovas para o cabelo; vas-

souras; esfregonas; escovas elétricas; escovas de cabelo 

elétricas; escovas de cabelo rotativas elétricas; escovas 

aquecidas para pentear o cabelo elétricas; escovas para 

o cabelo com aquecimento elétrico; pentes; pentes de 

dentes grandes para os cabelos; pentes elétricos; esco-

vas de dentes elétricas; cabeças para escovas de dentes 

elétricas; fio dental; distribuidores de sabão; estojos, 

caixas, sacos e suportes especialmente adaptados para 

todos os artigos atrás referidos; peças, acessórios e 

guarnições para todos os artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189912

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : DYSON TECHNOLOGY LIMI-

TED

  Endereço : Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire 

SN16 0RP, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações de limpeza para uso do-

méstico; preparações de limpeza para pavimentos, ta-

petes, estofos e tecidos; preparações para remoção de 

manchas de tapetes e tecidos; preparações para remo-

ção de sujidade e odores de soalhos, tapetes, estofos 

e tecidos; champôs para limpeza de pavimentos; cera 

para pavimentos; preparações para polir pavimentos; 

preparações desincrustantes para uso doméstico; pro-

dutos de toilette para os cuidados cuidar e limpeza do 

cabelo; sprays para o cabelo; loções para os cabelos; 

preparações para alisar o cabelo; amaciadores para o 

cabelo; preparações para ondulação e fixação do cabe-

lo; espuma de cabelo; preparações para pentear e mo-

delar os cabelos; gel para o cabelo; cera para o cabelo; 

neutralizadores para ondulação permanente do cabe-

lo; preparações para ondular o cabelo; preparações 

para dar textura ao cabelo; preparações cosméticas de 

proteção solar; preparações para o bronzeamento da 

pele; preparações para refrescar o hálito para higiene 

pessoal; sprays refrescantes do hálito; tiras para refres-

car o hálito; géis para branquear os dentes; tiras para 

branquear os dentes; colutórios não medicinais; pasta 

de dentes não medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189913

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : DYSON TECHNOLOGY LIMI-

TED

  Endereço : Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire 

SN16 0RP, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Aparelhos para pentear o cabelo; 

aparelhos elétricos para pentear o cabelo; aparelhos e 

dispositivos para encaracolar o cabelo; Ferros elétricos 

para pentear o cabelo; Ferros elétricos para encaraco-

lar o cabelo; Ferros elétricos para alisar o cabelo; apa-

relhos elétricos para encaracolar o cabelo; aparelhos 

elétricos para frisar o cabelo; aparelhos eléctricos para 

cortar os cabelos; aparelhos eléctricos para aparar 

os cabelos; ferramentas e instrumentos manuais para 
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cabelos; aparelhos aquecidos para ondulação dos ca-

belos; ferramentas e instrumentos manuais para enro-

lar, cortar, frisar, alisar, pentear, aparar ou ondular os 

cabelos; pinças para os cabelos; acessórios para pen-

teados para todos os produtos atrás citados; estojos, 

caixas, sacos e suportes especialmente adaptados para 

todos os produtos atrás citados; peças, componentes e 

acessórios, todos para os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189914

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : DYSON TECHNOLOGY LIMI-

TED

  Endereço : Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire 

SN16 0RP, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Dispositivos eletrónicos para grava-

ção, organização, transmissão, manipulação, revisão, 

envio, recepção, reprodução e exibição de ficheiros de 

texto, dados, áudio, imagem, vídeo e digitais; disposi-

tivos eletrónicos portáteis para gravação, organização, 

transmissão, manipulação, revisão, recepção, repro-

dução e exibição de ficheiros de texto, dados, áudio, 

imagem, vídeo e digitais; dispositivos eletrónicos para 

usar no corpo para gravação, organização, transmis-

são, manipulação, revisão, recepção, reprodução e 

exibição de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem, 

vídeo e digitais; aparelhos de áudio; leitores de áudio 

digital; auriculares; auscultadores; auriculares sem 

fios; auscultadores sem fios; auscultadores com cance-

lamento de ruído; auscultadores para uso com apare-

lhos de purificação do ar; auscultadores com aparelhos 

de purificação do ar integrados; auscultadores para 

uso com aparelhos de filtragem de ar; auscultadores 

com aparelhos de filtragem de ar integrado; auscul-

tadores para uso com máscaras respiratórias, sem ser 

para respiração artificial; auscultadores com máscaras 

respiratórias integradas, sem ser para respiração arti-

ficial; máscaras de proteção; máscaras de respiração; 

máscaras respiratórias, sem ser para respiração arti-

ficial; filtros de máscaras respiratórias [sem ser para 

uso médico]; máscaras antipoluição para proteção 

respiratória; filtros para máscaras respiratórias; prote-

tores faciais para máscaras; guias de fornecimento de 

ar para máscaras respiratórias (air delivery guides for 

respiratory masks); aparelhos para gravação de voz, 

comando de voz e reconhecimento de voz; microfo-

nes; controlos remotos para controlar computadores, 

telefones móveis, dispositivos eletrónicos móveis, 

dispositivos eletrónicos para usar no corpo, relógios 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, 

televisores, alto-falantes, sistemas de automação re-

sidencial, sistemas de cinema em casa e sistemas de 

entretenimento; dispositivos para usar no corpo sob a 

forma de auscultadores e auriculares com controlos re-

motos para controlar computadores, telefones móveis, 

dispositivos eletrónicos móveis, relógios inteligentes, 

leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisores, 

alto-falantes, sistemas de automação residencial, siste-

mas de cinema em casa e sistemas de entretenimento; 

relógios inteligentes; sensores eletrónicos para usar no 

corpo; sensores de monitorização ambiental; sensores 

de qualidade do ar; rastreadores de atividades para 

usar no corpo; sensores eletrónicos para usar no corpo 

para coletar dados biométricos do utilizador, dados de 

movimento corporal, dados de frequência cardíaca, 

dados de frequência respiratória e dados ambientais; 

dispositivos para usar no corpo sob a forma de auscul-

tadores e auriculares para coletar dados biométricos 

de um utilizador, dados de movimento corporal, dados 

de frequência cardíaca, dados de frequência respi-

ratória e dados ambientais; conectores, acopladores, 

carregadores, estações de carregamento, estações de 

acoplamento e adaptadores eletrónicos, todos para uso 

com todos os produtos atrás referidos; estojos adapta-

dos para auscultadores, auriculares, relógios inteligen-

tes e máscaras respiratórias; capas e bolsas adaptadas 

para auscultadores, auriculares, relógios inteligentes 

e máscaras respiratórias; software de computador; 

software, e aplicações de software móveis descarre-

gáveis; software informático para uso em aparelhos e 

máquinas; software informático, software e aplicações 

de software móveis descarregáveis para o controlo de 

aparelhos elétricos; software informático, software 

e aplicações de software móveis descarregáveis para 

uso em sistemas de monitorização, análise, controlo 

e automação ambientais; software informático, soft-

ware e aplicações de software móveis descarregáveis 

para controlar, analisar e monitorizar sistemas de 

domótica; software informático, software e aplicações 

de software móveis descarregáveis para controlar e 

monitorizar as funções de aparelhos de purificação do 

ar; software informático, software e aplicações de soft-
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ware móveis descarregáveis para análise da qualidade 

do ar; software informático, software e aplicações de 

software móveis descarregáveis para controlar e moni-

torizar as funções de aparelhos pessoais de purificação 

do ar; software informático, software e aplicações de 

software móveis descarregáveis para controlar e mo-

nitorizar as funções de máscaras respiratórias, sem 

ser para respiração artificial; software informático, 

software e aplicações de software móveis descarregá-

veis para permitir a partilha e transmissão de dados e 

informações entre dispositivos com o objetivo de faci-

litar a monitorização, controlo, análise, visualização, 

programação e automatização ambiental; software 

informático, software e aplicações de software móveis 

descarregáveis para permitir a partilha e transmissão 

de dados e informações entre dispositivos para fins de 

monitorização, controlo, análise, visualização, progra-

mação e automação de aparelhos elétricos; software 

informático, software e aplicações de software móveis 

descarregáveis para operar uma loja em linha; soft-

ware informático, software e aplicações de software 

móveis descarregáveis para processamento de com-

pras, pagamentos e transações eletrónicas; software 

informático, software e aplicações de software móveis 

descarregáveis para permitir o armazenamento local 

e a conectividade com software e dados baseados em 

nuvem; software informático, software e aplicações de 

software móveis descarregáveis para visualização, aná-

lise e relatórios de dados; software informático, soft-

ware e aplicações de software móveis descarregáveis 

para aceder, navegar, pesquisar, monitorizar, rastrear, 

guardar e partilhar informações; software informático, 

software e aplicações de software móveis descarregá-

veis para redes sociais; software informático, software 

e aplicações de software móveis descarregáveis para 

aceder, navegar, pesquisar, guardar e partilhar infor-

mações a partir de bases de dados em linha; software 

informático, software e aplicações de software móveis 

descarregáveis para fornecer suporte a produtos e 

informações sobre resolução de problemas; software 

informático, software e aplicações de software móveis 

descarregáveis para aceder a recursos de assistente 

virtual; software informático, software e aplicações 

de software móveis descarregáveis para gestão de in-

formações pessoais; software informático, software 

e aplicações de software móveis descarregáveis para 

comunicação, envio de mensagens e alertas de mensa-

gens; baterias; baterias recarregáveis; carregadores de 

bateria; baterias, baterias elétricas, baterias recarre-

gáveis, carregadores de bateria, tudo para dispositivos 

eletrónicos portáteis; baterias, baterias elétricas, bate-

rias recarregáveis, carregadores de bateria, tudo para 

dispositivos eletrónicos para usar no corpo; baterias, 

baterias elétricas, baterias recarregáveis, carregadores 

de bateria, tudo para aparelhos domésticos; baterias, 

baterias elétricas, baterias recarregáveis, carregadores 

de bateria, tudo para aspiradores de pó sem fio, portá-

teis ou robóticos; baterias, baterias elétricas, baterias 

recarregáveis, carregadores de bateria, tudo para ven-

tiladores, termoventiladores, purificadores, humidifi-

cadores, secadores de cabelo, aparelhos para pentear 

o cabelo, alisadores de cabelo, auscultadores, relógios 

inteligentes, escovas de dentes elétricas ou aparelhos 

de iluminação; sistemas de visão; software de jogos; 

peças e acessórios para os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189915

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : DYSON TECHNOLOGY LIMI-

TED

  Endereço : Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire 

SN16 0RP, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Escovas; esfregonas para pavimentos; 

escovas para limpar o pó; escovas para o cabelo; vas-

souras; esfregonas; escovas elétricas; escovas de cabelo 

elétricas; escovas de cabelo rotativas elétricas; escovas 

aquecidas para pentear o cabelo elétricas; escovas para 

o cabelo com aquecimento elétrico; pentes; pentes de 

dentes grandes para os cabelos; pentes elétricos; esco-

vas de dentes elétricas; cabeças para escovas de dentes 

elétricas; fio dental; distribuidores de sabão; estojos, 

caixas, sacos e suportes especialmente adaptados para 

todos os artigos atrás referidos; peças, acessórios e 

guarnições para todos os artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189920

[220]  Data de pedido : 2021/11/09
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[730]  Requerente : 

  Endereço : Ｇ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189923

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

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, 

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, 

de pesagem, de medida, de controlo (inspecção), de 

socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instru-

mentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou controlo da corrente 

eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a 

reprodução do som ou de imagens; suportes de registo 

magnético, discos acústicos; mecanismos para apare-

lhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas 

de calcular, equipamento para processamento de da-

dos; software informático; programas de computador; 

software informático sob a forma de uma aplicação 

para dispositivos móveis e computadores; software de 

aplicações para utilização em dispositivos móveis; soft-

ware para processamento electrónico de pagamentos 

de e para terceiros; software informático e software de 

aplicações utilizados em relação a serviços financeiros, 

transacções financeiras, comércio electrónico, paga-

mentos electrónicos, câmbios de moeda estrangeira, 

serviços de corretagem e trading e serviços de aconse-

lhamento ao investimento; software de autenticação; 

software e software de aplicações (descarregável); 

software de mensagens instantâneas; software de 

partilha de ficheiros; software de comunicação para a 

partilha electrónica de dados, áudio, imagens e gráfi-

cos através de redes informáticas, móveis, sem-fios, e 

de telecomunicações; software para o processamento 

de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; software 

descarregável para facilitar a transmissão electrónica 

de informações, dados, documentos, voz, e imagens 

através da Internet; software descarregável para per-

mitir aos utilizadores participarem em reuniões e 

aulas pela Internet, com acesso a dados, documentos, 

imagens e software de aplicações através de um na-

vegador da web; software descarregável para aceder, 

visualizar, e controlar remotamente computadores e 

redes informáticas; software de computação em nu-

vem descarregável; software descarregável baseado 

em computação em nuvem; software para o rastreio e 

avaliação de comportamento de clientes e pessoas em 

relação a decisões de compra; software de aplicações 

para utilização em relação à conservação ambiental, 

alterações climáticas e às compensações de carbono; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de 

uma base de dados informática); publicações electró-

nicas descarregáveis sob a forma de revistas, artigos, 

brochuras, folhetos, fichas técnicas, materiais informa-

tivos, manuais de instruções no domínio de negócios 

comerciais, comércio electrónico, tecnologias de in-

formação, computação em nuvem, telecomunicações, 

Internet, formação em negócios comerciais e comércio 

electrónico, gestão de negócios comerciais, vendas, 

marketing e finanças; periféricos informáticos; compu-

tadores portáteis (notebooks); computadores portáteis 

(laptops); computadores portáteis; computadores por-

táteis; assistentes pessoais digitais; leitores multimédia 

portáteis; telemóveis; smartphones; câmaras digitais; 

baterias, carregadores de baterias; estações de traba-

lho informáticas; servidores informáticos; hardware 

para ligação a redes informáticas e de telecomunica-

ções; adaptadores, comutadores, dispositivos de enca-

minhamento e centrais de redes informáticas; modems 

e cartões e dispositivos de comunicação sem fios e com 

fios; suportes para laptops, sacos para computadores; 

dispositivos de extinção de fogo; hardware e firmware; 

sistemas de navegação para automóveis; discos com-

pactos; música digital (descarregável a partir da In-

ternet); aparelhos de telecomunicações; esteiras para 

o rato; conjuntos portáteis para telemóvel, acessórios 

para telemóveis: jogos, imagens, películas cinemato-

gráficas, filmes e música descarregáveis; sistemas de 
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alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de 

radiodifusão e teledifusão; equipamento de teledifu-

são; câmaras, câmaras de vídeo; auscultadores; auri-

culares; altifalantes; dispositivos e equipamento para 

sistemas de posicionamento global (GPS); programas 

e software informático, electrónico e de videojogos 

(incluindo software descarregável a partir da Inter-

net); monitores de cristais líquidos para equipamento 

de telecomunicações e electrónico; descodificadores 

de televisão; aparelhos de controlo remoto; programas 

de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; 

painéis de sinalização electrónicos; cartões bancá-

rios, de débito, de pagamento, de crédito, telefónicos 

e de identificação codificados ou magnéticos; caixas 

automáticas [de dinheiro]; leitores de livros electró-

nicos; cartuchos de toner (vazios) para impressoras e 

fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; 

dispositivos para videovigilâncias de bebés; para-sóis 

para objectivas; computadores tablet; cartões de aces-

so codificados; óculos 3D; cartões de memória para 

máquinas de videojogos; computadores, smartphones, 

monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para registo 

de actividade física, equipamento áudio, aparelhos 

de comunicações, aparelhos de telecomunicações, 

dispositivos informáticos periféricos, leitores multimé-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações 

electrónicas para usar no corpo; computadores, smart-

phones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para 

registo de actividade física, equipamento áudio, apare-

lhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, 

dispositivos informáticos periféricos, leitores multimé-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações 

electrónicas para usar no corpo, todos para facilitar 

transacções de pagamento e informações bancárias 

e para efectuar actividades bancárias; computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo, todos capazes 

de permitir o acesso sem fios a redes de comunicações, 

redes de telecomunicações e à Internet; aplicações 

móveis descarregáveis para utilizar com computado-

res, smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispo-

sitivos para registo de actividade física, equipamento 

áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de tele-

comunicações, dispositivos informáticos periféricos, 

leitores multimédia portáteis e dispositivos digitais de 

comunicações electrónicas para usar no corpo; soft-

ware de aplicações para utilizar com computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comu-

nicações electrónicas para usar no corpo; cartões pré-

-pagos, bancários, de crédito, de débito, de pagamento, 

e de identificação codificados ou magnéticos; podcasts 

[ficheiros de áudio] para download.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189924

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

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; serviços de teleco-

municações, nomeadamente, serviços de transmissão 

e recepção de dados através de redes de telecomu-

nicações; fornecimento de serviços multimédia de 

teleconferência, videoconferência e encontros on-line 

baseados na Web, que permitem aos participantes a 

visualização, partilha, edição e discussão simultânea 

e assíncrona de documentos, dados, e imagens através 

de um navegador web; fornecimento a clientes de aces-

so a relatórios on-line relativamente à performance, 

eficácia, e estado de aplicações, teleconferências, video-

conferências, e encontros baseados na web; forneci-

mento a utilizadores de um acesso remoto seguro via 

Internet a redes informáticas privadas; fornecimento 

de serviços de colaboração on-line que permitem aos 

utilizadores aceder a aplicações, plataformas, docu-

mentos partilhados conjuntamente, dados, listas de 

tarefas, e fóruns de discussão; serviços de difusão 

pela Internet, fornecendo uma base de dados on-

-line com informações relativas a uma plataforma de 

difusão através da web da submissão de reclamações; 

fornecimento de acesso a bases de dados e à Internet 

através de telecomunicações; serviços de comunicação 

electrónica; serviços de telecomunicações interativas; 

telecomunicação de informações (páginas web), pro-



154    1   2022  1  5 

gramas informáticos e dados; fornecimento de ligações 

de telecomunicações à Internet ou a bases de dados; 

disponibilização de acesso, por meio de telecomuni-

cações, a facilidades e estruturas da rede mundial de 

computadores (world-wide web); comunicações por 

terminais de computadores; comunicações por redes 

de fibra ótica; transmissão de mensagens, informações, 

dados, documentos e imagens assistida por computa-

dor; transmissão por fax; envio de mensagens; serviços 

de radiomensagem; aluguer de modems; comunicação 

de dados através de meios eletrónicos; aluguer de equi-

pamento de telecomunicações; serviços de envio, re-

cepção e encaminhamento de mensagens electrónicas; 

intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, 

texto e gráficos disponíveis através de redes informá-

ticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

electrónicas instantâneas; serviços de comunicações 

por telemóveis; recolha, transmissão e distribuição 

de dados através de meios electrónicos; recolha, 

transmissão e distribuição de mensagens de correio, 

informação de imagens estáticas e/ou em movimento, 

tais como caracteres, mensagens, música e imagens, te-

legramas, informação e dados através de meios mecâ-

nicos, electrónicos, telefónicos, telex, por cabo, infor-

máticos e por satélite; transmissão, difusão e recepção 

de áudio, vídeo, imagens estáticas e em movimento e 

dados, quer de forma comprimida ou não, em tempo 

real ou em diferido; serviços de mensagens electróni-

cas, de conferências e de transmissão de encomendas; 

serviços de videoconferências; comunicação através 

de painéis de informação electrónicos que permite aos 

utilizadores realizarem uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e um 

painel de informação electrónico contendo informação 

de imagens estáticas ou em movimento e informação 

de voz tais como caracteres; fornecimento de painéis 

de informação electrónicos e de mensagens para trans-

missão de mensagens; fornecimento de fóruns de dis-

cussão on-line; serviços de teledifusão; difusão e trans-

missão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas 

interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; 

transmissão de informações relacionadas com compras 

on-line serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de vídeo a pedido (VOD); serviços de 

agências noticiosas; fornecimento de acesso a bases de 

dados na rede informática mundial para a procura e 

recuperação de informação, dados, web sites e recur-

sos disponíveis em redes informáticas; fornecimento 

de acesso de utilizadores a uma base de dados infor-

mática contendo publicações electrónicas, painéis de 

avisos, bases de dados e informações acessíveis através 

de um computador; fornecimento de acesso a chats de 

internet; fornecimento de acesso a múltiplos utilizado-

res a redes informáticas mundiais de informação para 

a transferência e disseminação de uma vasta gama de 

informações; fornecimento de acesso a um website 

numa rede informática mundial através do qual ter-

ceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar e 

preencher encomendas, celebrar contratos e desenvol-

ver transacções comerciais; fornecimento de acesso a 

um website interactivo num rede informática mundial 

onde terceiros podem publicar informações, responder 

a pedidos e colocar e preencher encomendas de produ-

tos, serviços e oportunidades de negócio; serviços de 

comunicações, nomeadamente, serviços de mensagens 

de texto e numéricas; transmissão de informações 

através da comunicação de dados, para assistência na 

tomada de decisões; transmissão de informação atra-

vés de sistemas de comunicações de vídeo; serviços de 

conferência na Web; serviços de comunicações elec-

trónicas para o estabelecimento de chats através de 

mensagens de texto; fornecimento de painéis de aviso 

electrónicos para a publicação e transmissão de men-

sagens entre utilizadores de computadores em relação 

a produtos, serviços e iniciativas e oportunidades 

comerciais; fornecimento de um painel de aviso inte-

ractivo on-line para a publicação, promoção, venda e 

revenda de itens através de uma rede informática mun-

dial; disponibilização de serviços de correio electró-

nico e de reencaminhamento de correio electrónico; 

comunicação áudio e vídeo através de computadores e 

de redes informáticas, e através de uma rede de comu-

nicação mundial; fornecimento de acesso e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de aviso interactivos e bases 

de dados on-line; fornecimento de acesso a painéis de 

aviso electrónicos para a publicação e transmissão de 

mensagens entre utilizadores de computadores em re-

lação a produtos, serviços e oportunidades comerciais; 

fornecimento de acesso a um calendário electrónico, 

livro de endereços e agenda electrónica, através de 

redes informáticas locais e mundiais; fornecimento 

de acesso e facilidades de conferência por vídeo e/             

/ou telefone à distância; fornecimento de serviços de 

ligação directa entre utilizadores de computadores 

para a troca de dados; serviços de consultadoria em 

matéria de serviços de transmissão segura de dados e 

de informação; serviços de consultadoria, informação 

e assessoria em relação aos serviços acima menciona-

dos; fornecimento de links (hiperligações) de dados 
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electrónicos; fornecimento de acesso a bases de dados 

e à Internet através de telecomunicações; serviços de 

transmissão de podcasts e difusão pela web; serviços 

de consultadoria, informação e assessoria em relação 

aos serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189925

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

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; actividades desportivas e culturais; pu-

blicação de textos, livros e jornais, com excepção dos 

textos publicitários; publicação de diagramas, imagens 

e fotografias; publicação de jornais, revistas e perió-

dicos; serviços de educação, formação e de instrução 

relacionados com telecomunicações, computadores, 

programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, ins-

trução, e formação, de forma interactiva e sem ser in-

teractiva; concepção de cursos, exames e qualificações 

educativas; fornecimento de entretenimento através 

de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços 

de jogos electrónicos disponibilizados através da In-

ternet; prestação de informações relacionados com ac-

tividades de educação, formação, entretenimento, re-

creação, desportivas, sociais e culturais; prestação de 

publicações electrónicas on-line, não descarregáveis; 

organização, realização e apresentação de concursos 

de canções; organização, realização e apresentação de 

concertos; organização, realização e apresentação de 

concursos de eventos e competições com fins de edu-

cação ou entretenimento; organização, realização e 

apresentação de concursos de televisão e missões; ser-

viços de agência de bilhetes para entretimento; infor-

mações relacionadas com entretenimento ou educação, 

disponibilizadas on-line através de uma base de dados 

informática ou da Internet; fornecimento de música 

digital (não descarregável) a partir da Internet; forne-

cimento de música digital (não descarregável) a partir 

de websites de MP3 (Moving Picture Experts Group-1 

audio layer 3) na Internet; serviços de entretenimento 

e de educação relacionados com o planeamento, pro-

dução e distribuição de som, imagens, música digital, 

filmes, áudio ao vivo ou gravado, materiais visuais ou 

audiovisuais para a difusão em televisão por cabo, ca-

nais de satélite, na Internet ou sistemas de ligações por 

fios ou sem fios e noutros meios de comunicação; ser-

viços de entretenimento musical; aluguer de gravações 

sonoras; preparação de programas de entretenimentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 

serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

informações sobre a actualidades e notícias de última 

hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electróni-

cos; produção de televisão, rádio e filmes; preparação 

e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto para fins de entretenimento; serviços 

de jogos; prestação de instalações recreativas, despor-

tivas e de ginástica; espectáculos de grupos musicais; 

serviços de entretenimento de clubes de entretenimen-

to, discotecas, desfiles de moda e clubes nocturnos; 

serviços de clubes relacionados com entretenimento, 

educação e serviços culturais; organização, realização 

e fornecimento de conferências, convenções, congres-

sos, seminários e workshops de formação; organiza-

ção, realização e fornecimento de conferências, con-

venções, congressos, seminários e workshops de for-

mação em relação a telecomunicações, computadores, 

programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; organização e realização de exposições, 

desfiles de moda, espectáculos educativos e espectácu-

los e actuações culturais; serviços de exposições e ga-

lerias de arte; serviços de galerias de arte relacionados 

com o aluguer de obras de arte; serviços de formação 

relacionados com a saúde ocupacional e segurança, e 

preservação de meio ambiente; fornecimento de aulas 

sobre charutos, aulas de provas de vinhos; forneci-

mento de informações educativas sobre materiais de 

pesquisa e serviços de agência dos mesmos; organiza-

ção, planeamento, e gestão de seminários; treino de 

animais; realização da difusão de programas; serviços 

de instruções relacionados com o funcionamento de 

máquinas e equipamento, incluindo equipamento au-
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diovisual, utilizado na produção de programas de difu-

são; exploração de estúdios áudio e visuais; exploração 

de instalações desportivas; exploração de instalações 

para filmes, espectáculos, peças, música ou formação 

educacional; serviços de reservas de entretenimento; 

aluguer e leasing de filmes cinematográficos; aluguer 

e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing 

de programas de televisão; aluguer e leasing de apare-

lhos de televisão; serviços bibliotecários; serviços de 

biblioteca de arquivo; legendagem; interpretação de 

linguagem gestual; fornecimento de videojogos, jogos 

de computador, som ou imagens, ou filmes através de 

redes de telecomunicações ou informáticas; forneci-

mento de jogos de computador on-line e de campeona-

tos; aluguer de cassetes vídeo pré-gravadas; aluguer e 

leasing de máquinas jogos; aluguer de equipamento de 

jogos arcade; aluguer de imagens; serviços de fotogra-

fia; tradução e interpretação; serviços de intérpretes 

linguísticos; programas educativos e de formação na 

área da gestão do risco; programas educativos e de 

formação relacionados com certificações; fornecimen-

to de notícias; organização de lotarias; prestação on-

-line de vídeos (não descarregáveis); tutoria; educação 

e fornecimento de formação em relação às alterações 

climáticas e a iniciativas verdes; podcasts para fins de 

entretenimento; serviços de consultadoria, informação 

e assessoria em relação aos serviços acima menciona-

dos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189926

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

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos, serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

software como serviço [SaaS]; cadeias de blocos como 

serviço [BaaS]; encriptação, desencriptação e auten-

ticação de informação, mensagens e dados; prestação 

de serviços de autenticação de utilizadores utilizando 

tecnologia biométrica, de reconhecimento facial, de 

autenticação por impressões digitais, de reconheci-

mento de voz e outros tipos de hardware e software de 

autenticação para a prestação de serviços financeiros, 

transacções de comércio electrónico, donativos, acom-

panhamento de produtos licenciados e envolvimento 

com fãs; serviços de protecção de dados; segurança, 

protecção e recuperação em matéria de TI (tecnolo-

gias de informação); análise de ameaças à segurança 

informática para proteção de dados; fornecimento 

de serviços de segurança para redes informáticas, 

acesso a computadores e transacções informatizadas; 

certificação (controle de qualidade) de dados atra-

vés de blockchain; autenticação de dados através de 

blockchain; incluindo todos os serviços acima men-

cionados para utilização com sistemas de pagamento; 

serviços informáticos relacionados com a transmissão 

de informação, dados, documentos, e imagens através 

da Internet; provedor de serviços de aplicação [ASP], 

nomeadamente, alojamento de aplicações de software 

informático de terceiros; provedor de serviços de apli-

cação [ASP] para a prestação de software na área de 

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

nicas, colaboração em documentos, videoconferências, 

e processamento de voz e chamadas à base da web; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; serviços de apoio técnico relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line onde utilizadores registados podem participar em 

discussões, recolher reacções dos seus pares, consti-

tuir comunidades virtuais, participar em serviços de 

redes sociais, e partilhar documentos; assessoria em 

tecnologia informática prestada a utilizadores da In-

ternet através de uma linha directa de apoio; serviços 

informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sites e recursos em redes informáticas; 

prestação de motores de pesquisa; concepção de com-

putadores, computadores portáteis (notebooks), com-

putadores portáteis (laptops), computadores portáteis 

e de mão; concepção de assistentes pessoais digitais e 

leitores multimédia pessoais; concepção de telemóveis 

e smartphones; concepção de câmaras digitais; servi-

ços de computadores; programação de computadores; 

serviços de integração de sistemas informáticos; aná-

lise informática; programação de computadores para 

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 
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de computador; design de software; design de siste-

mas de computador; concepção e desenvolvimento de 

páginas Web; alojamento de websites; alojamento de 

aplicações de software para a procura e recuperação 

de informação de bases de dados e redes informáticas; 

prestação de informações técnicas a pedido explícito 

de utilizadores finais por meio telefónico ou de uma 

rede informática mundial; consultoria em software; 

serviços informáticos relacionados com a procura per-

sonalizável em bases de dados informáticas e websites; 

codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados ou documentos de 

suporte físico para formato eletrónico; serviços de tes-

te e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura 

e design; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços informáticos; serviços de infor-

mação de redes, nomeadamente, prestação de infor-

mação técnica relacionada com computadores e redes 

na área de negócios comerciais e comércio electrónico; 

fornecimento de programas de gestão de riscos de se-

gurança informática; serviços de informação, conheci-

mento, e testes em matéria de segurança informática; 

serviços de garantia de qualidade; serviços informá-

ticos relacionados com a certificação de transacções 

comerciais e a preparação de relatórios em relação so-

bre as mesmas; serviços de segurança para o controle 

de acesso a computadores, redes electrónicas e bases 

de dados; serviços de segurança de serviços de trans-

missão de dados e transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; prestação de informa-

ções na área da Internet, rede informática mundial e 

segurança de redes de comunicação informatizadas e 

transmissão segura de dados e informação; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; reconhe-

cimento on-line de assinaturas electrónicas; backup 

externo de dados; armazenamento electrónico de 

dados; informações sobre tecnologia e programação 

informáticas através de um website; serviços de carto-

grafia; computação em nuvem; serviços de fornecimen-

to de alojamento em nuvem; prestação de utilização 

temporária de software não-descarregável em nuvem 

e software de computação em nuvem; armazenamento 

electrónico de dados; fornecimento de sistemas in-

formáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais 

através de computação em nuvem; aluguer de software 

de entretenimento; investigação técnica no domínio da 

compensação por emissões de carbono; prestação de 

informações, assessoria e consultadoria relacionadas 

com compensações relativas a emissões de carbono; 

prestação de informação tecnológica sobre inovações 

ecológicas e aceitáveis do ponto de vista ambiental; 

serviços de testes, avaliação e controlo ambientais; in-

vestigação no domínio da protecção e conservação am-

biental; investigação e prestação de informações cien-

tíficas em matéria de alterações climáticas; serviços de 

consultadoria científica e industrial relacionados com 

combustíveis, emissões de combustíveis e dióxido de 

carbono e questões ambientais; serviços de ciência e 

tecnologia relacionados com recomendação de linhas 

de acção para reduzir a emissão de dióxido de carbo-

no de uma forma economicamente eficiente; serviços 

de ciência e tecnologia relacionados com a gestão de 

programas de compensação pela emissão de carbono; 

serviços de investigação, gestão e protecção ambiental; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189933

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

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, 

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, 

de pesagem, de medida, de controlo (inspecção), de 

socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instru-

mentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou controlo da corrente 

eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a 

reprodução do som ou de imagens; suportes de registo 

magnético, discos acústicos; mecanismos para apare-

lhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas 

de calcular, equipamento para processamento de da-

dos; software informático; programas de computador; 

software informático sob a forma de uma aplicação 
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para dispositivos móveis e computadores; software de 

aplicações para utilização em dispositivos móveis; soft-

ware para processamento electrónico de pagamentos 

de e para terceiros; software informático e software de 

aplicações utilizados em relação a serviços financeiros, 

transacções financeiras, comércio electrónico, paga-

mentos electrónicos, câmbios de moeda estrangeira, 

serviços de corretagem e trading e serviços de aconse-

lhamento ao investimento; software de autenticação; 

software e software de aplicações (descarregável); 

software de mensagens instantâneas; software de 

partilha de ficheiros; software de comunicação para a 

partilha electrónica de dados, áudio, imagens e gráfi-

cos através de redes informáticas, móveis, sem-fios, e 

de telecomunicações; software para o processamento 

de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; software 

descarregável para facilitar a transmissão electrónica 

de informações, dados, documentos, voz, e imagens 

através da Internet; software descarregável para per-

mitir aos utilizadores participarem em reuniões e 

aulas pela Internet, com acesso a dados, documentos, 

imagens e software de aplicações através de um na-

vegador da web; software descarregável para aceder, 

visualizar, e controlar remotamente computadores e 

redes informáticas; software de computação em nu-

vem descarregável; software descarregável baseado 

em computação em nuvem; software para o rastreio e 

avaliação de comportamento de clientes e pessoas em 

relação a decisões de compra; software de aplicações 

para utilização em relação à conservação ambiental, 

alterações climáticas e às compensações de carbono; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de 

uma base de dados informática); publicações electró-

nicas descarregáveis sob a forma de revistas, artigos, 

brochuras, folhetos, fichas técnicas, materiais informa-

tivos, manuais de instruções no domínio de negócios 

comerciais, comércio electrónico, tecnologias de in-

formação, computação em nuvem, telecomunicações, 

Internet, formação em negócios comerciais e comércio 

electrónico, gestão de negócios comerciais, vendas, 

marketing e finanças; periféricos informáticos; compu-

tadores portáteis (notebooks); computadores portáteis 

(laptops); computadores portáteis; computadores por-

táteis; assistentes pessoais digitais; leitores multimédia 

portáteis; telemóveis; smartphones; câmaras digitais; 

baterias, carregadores de baterias; estações de traba-

lho informáticas; servidores informáticos; hardware 

para ligação a redes informáticas e de telecomunica-

ções; adaptadores, comutadores, dispositivos de enca-

minhamento e centrais de redes informáticas; modems 

e cartões e dispositivos de comunicação sem fios e com 

fios; suportes para laptops, sacos para computadores; 

dispositivos de extinção de fogo; hardware e firmware; 

sistemas de navegação para automóveis; discos com-

pactos; música digital (descarregável a partir da In-

ternet); aparelhos de telecomunicações; esteiras para 

o rato; conjuntos portáteis para telemóvel, acessórios 

para telemóveis: jogos, imagens, películas cinemato-

gráficas, filmes e música descarregáveis; sistemas de 

alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de 

radiodifusão e teledifusão; equipamento de teledifu-

são; câmaras, câmaras de vídeo; auscultadores; auri-

culares; altifalantes; dispositivos e equipamento para 

sistemas de posicionamento global (GPS); programas 

e software informático, electrónico e de videojogos 

(incluindo software descarregável a partir da Inter-

net); monitores de cristais líquidos para equipamento 

de telecomunicações e electrónico; descodificadores 

de televisão; aparelhos de controlo remoto; programas 

de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; 

painéis de sinalização electrónicos; cartões bancá-

rios, de débito, de pagamento, de crédito, telefónicos 

e de identificação codificados ou magnéticos; caixas 

automáticas [de dinheiro]; leitores de livros electró-

nicos; cartuchos de toner (vazios) para impressoras e 

fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; 

dispositivos para videovigilâncias de bebés; para-sóis 

para objectivas; computadores tablet; cartões de aces-

so codificados; óculos 3D; cartões de memória para 

máquinas de videojogos; computadores, smartphones, 

monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para registo 

de actividade física, equipamento áudio, aparelhos 

de comunicações, aparelhos de telecomunicações, 

dispositivos informáticos periféricos, leitores multimé-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações 

electrónicas para usar no corpo; computadores, smart-

phones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para 

registo de actividade física, equipamento áudio, apare-

lhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, 

dispositivos informáticos periféricos, leitores multimé-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações 

electrónicas para usar no corpo, todos para facilitar 

transacções de pagamento e informações bancárias 

e para efectuar actividades bancárias; computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-
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cações electrónicas para usar no corpo, todos capazes 

de permitir o acesso sem fios a redes de comunicações, 

redes de telecomunicações e à Internet; aplicações 

móveis descarregáveis para utilizar com computado-

res, smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispo-

sitivos para registo de actividade física, equipamento 

áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de tele-

comunicações, dispositivos informáticos periféricos, 

leitores multimédia portáteis e dispositivos digitais de 

comunicações electrónicas para usar no corpo; soft-

ware de aplicações para utilizar com computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comu-

nicações electrónicas para usar no corpo; cartões pré-

-pagos, bancários, de crédito, de débito, de pagamento, 

e de identificação codificados ou magnéticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189934

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

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 

via uma rede informática mundial; serviços financei-

ros e serviços bancários on-line; serviço de cartão 

de crédito, processamento e transmissão de contas e 

pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de 

fundos; transmissão de fundos por meios electrónicos 

para terceiros; transferência de pagamentos para ter-

ceiros via Internet; serviços financeiros como sejam 

serviços de processamento de facturas e de pagamen-

to; mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; 

aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; 

avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação 

de propriedades imobiliárias, financiamento de pro-

priedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades 

imobiliárias; serviços de agência de propriedades imo-

biliárias; serviços de agência para habitação; serviços 

de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de 

propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer 

de apartamentos e andares; provisão de informação 

financeira via Internet; serviços de depósito de valo-

res e de emissão de vales de viagem; investimentos de 

capitais; avaliação financeira (seguros, negócios ban-

cários, propriedades imobiliárias); serviços de gestão 

financeira e de activos; serviços financeiros e de segu-

ros; serviços financeiros providenciados por meio de 

telecomunicações; serviços de aconselhamento e con-

sultadoria financeira; serviços bancários on-line; servi-

ços bancários providenciados on-line a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação 

em bolsas de valores; corretagem de acções e obriga-

ções, análise financeira; serviços de cartão de débito, 

serviços de cartão de crédito e serviços de garantia de 

cheques; serviços bancários, de contas de poupança 

e de investimentos; serviços de compensação finan-

ceira; verificação do crédito via rede de informação 

informática mundial; serviços de gestão do risco de 

crédito electrónicos; serviços de pagamento electróni-

co de compras e de pagamento electrónico de contas; 

serviços de débito e de crédito de contas financeiras; 

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de 

valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões 

de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; 

serviços de informação relacionados com finanças e se-

guros, providenciados on-line a partir de uma base de 

dados de computador ou da Internet; agência para co-

branças de contas de gás e de electricidade; avaliação 

de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação 

de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; pro-

visão de informação sobre impostos (serviços financei-

ros); organização de colectas de beneficência; colectas 

de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer 

de caixas automáticas ou máquinas de caixas electró-

nicas; serviços de pagamento on-line; organização de 

financiamento para projectos de construção; emissão 

de ordens de pagamento de valores; transferência ele-

trónica de fundos; serviços de troca de moeda e servi-

ços de câmbio, serviços de caixas automáticas, forneci-

mento de cartões de pré-pagamento e títulos de valor, 

serviços de transferência de dinheiro; todos os acima 
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mencionados fornecidos através de meios electrónicos; 

serviços de consultadoria, informação e aconselha-

mento relacionados com a transferência electrónica de 

fundos; serviços de transferência de moeda estrangei-

ra; serviços de troca de moeda e serviços de câmbio; 

serviços de operações cambiais; serviços de transações 

com divisas; serviços de mercado de transacção de 

divisas; transacções financeiras através de blockchain; 

colectas de beneficência; fornecimento de serviços de 

angariação de fundos de caridade relacionados com 

compensação pela emissão de carbono; corretagem de 

compensações de emissões de carbono; patrocínio de 

programas de compensação de carbono; financiamen-

to de, e investimento em, projectos para reducção de 

emissões; investimento em programas e projectos de 

compensação de carbono; investimento em fundos de 

reducção de emissões; fornecimento de empréstimos; 

concessão de empréstimos temporários; serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacio-

nados com os serviços supracitados; tudo incluído nes-

ta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189935

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

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos, serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

software como serviço [SaaS]; cadeias de blocos como 

serviço [BaaS]; encriptação, desencriptação e auten-

ticação de informação, mensagens e dados; prestação 

de serviços de autenticação de utilizadores utilizando 

tecnologia biométrica, de reconhecimento facial, de 

autenticação por impressões digitais, de reconheci-

mento de voz e outros tipos de hardware e software de 

autenticação para a prestação de serviços financeiros, 

transacções de comércio electrónico, donativos, acom-

panhamento de produtos licenciados e envolvimento 

com fãs; serviços de protecção de dados; segurança, 

protecção e recuperação em matéria de TI (tecnolo-

gias de informação); análise de ameaças à segurança 

informática para proteção de dados; fornecimento 

de serviços de segurança para redes informáticas, 

acesso a computadores e transacções informatizadas; 

certificação (controle de qualidade) de dados atra-

vés de blockchain; autenticação de dados através de 

blockchain; incluindo todos os serviços acima men-

cionados para utilização com sistemas de pagamento; 

serviços informáticos relacionados com a transmissão 

de informação, dados, documentos, e imagens através 

da Internet; provedor de serviços de aplicação [ASP], 

nomeadamente, alojamento de aplicações de software 

informático de terceiros; provedor de serviços de apli-

cação [ASP] para a prestação de software na área de 

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

nicas, colaboração em documentos, videoconferências, 

e processamento de voz e chamadas à base da web; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; serviços de apoio técnico relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line onde utilizadores registados podem participar em 

discussões, recolher reacções dos seus pares, consti-

tuir comunidades virtuais, participar em serviços de 

redes sociais, e partilhar documentos; assessoria em 

tecnologia informática prestada a utilizadores da In-

ternet através de uma linha directa de apoio; serviços 

informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sites e recursos em redes informáticas; 

prestação de motores de pesquisa; concepção de com-

putadores, computadores portáteis (notebooks), com-

putadores portáteis (laptops), computadores portáteis 

e de mão; concepção de assistentes pessoais digitais e 

leitores multimédia pessoais; concepção de telemóveis 

e smartphones; concepção de câmaras digitais; servi-

ços de computadores; programação de computadores; 

serviços de integração de sistemas informáticos; aná-

lise informática; programação de computadores para 

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 

de computador; design de software; design de siste-

mas de computador; concepção e desenvolvimento de 

páginas Web; alojamento de websites; alojamento de 

aplicações de software para a procura e recuperação 

de informação de bases de dados e redes informáticas; 

prestação de informações técnicas a pedido explícito 

de utilizadores finais por meio telefónico ou de uma 
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rede informática mundial; consultoria em software; 

serviços informáticos relacionados com a procura per-

sonalizável em bases de dados informáticas e websites; 

codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados ou documentos de 

suporte físico para formato eletrónico; serviços de tes-

te e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura 

e design; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços informáticos; serviços de infor-

mação de redes, nomeadamente, prestação de infor-

mação técnica relacionada com computadores e redes 

na área de negócios comerciais e comércio electrónico; 

fornecimento de programas de gestão de riscos de se-

gurança informática; serviços de informação, conheci-

mento, e testes em matéria de segurança informática; 

serviços de garantia de qualidade; serviços informá-

ticos relacionados com a certificação de transacções 

comerciais e a preparação de relatórios em relação so-

bre as mesmas; serviços de segurança para o controle 

de acesso a computadores, redes electrónicas e bases 

de dados; serviços de segurança de serviços de trans-

missão de dados e transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; prestação de informa-

ções na área da Internet, rede informática mundial e 

segurança de redes de comunicação informatizadas e 

transmissão segura de dados e informação; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; reconhe-

cimento on-line de assinaturas electrónicas; backup 

externo de dados; armazenamento electrónico de 

dados; informações sobre tecnologia e programação 

informáticas através de um website; serviços de carto-

grafia; computação em nuvem; serviços de fornecimen-

to de alojamento em nuvem; prestação de utilização 

temporária de software não-descarregável em nuvem 

e software de computação em nuvem; armazenamento 

electrónico de dados; fornecimento de sistemas in-

formáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais 

através de computação em nuvem; aluguer de software 

de entretenimento; investigação técnica no domínio da 

compensação por emissões de carbono; prestação de 

informações, assessoria e consultadoria relacionadas 

com compensações relativas a emissões de carbono; 

prestação de informação tecnológica sobre inovações 

ecológicas e aceitáveis do ponto de vista ambiental; 

serviços de testes, avaliação e controlo ambientais; in-

vestigação no domínio da protecção e conservação am-

biental; investigação e prestação de informações cien-

tíficas em matéria de alterações climáticas; serviços de 

consultadoria científica e industrial relacionados com 

combustíveis, emissões de combustíveis e dióxido de 

carbono e questões ambientais; serviços de ciência e 

tecnologia relacionados com recomendação de linhas 

de acção para reduzir a emissão de dióxido de carbo-

no de uma forma economicamente eficiente; serviços 

de ciência e tecnologia relacionados com a gestão de 

programas de compensação pela emissão de carbono; 

serviços de investigação, gestão e protecção ambiental; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189936

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

[730]  Requerente : 

 Xiamen YongShi Technology Co., Ltd

  Endereço : 535

701-713

 Room 701-713, No. 535, Gaolin Zhong Road, Huli Dis-

trict, Xiamen, Fujian, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 錄

錄

連

錄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189937

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

[730]  Requerente : 

 Xiamen YongShi Technology Co., Ltd

  Endereço : 535

701-713

 Room 701-713, No. 535, Gaolin Zhong Road, Huli Dis-

trict, Xiamen, Fujian, China

  Nacionalidade :  Chinesa



162    1   2022  1  5 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 樂

錄

樂

樂

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189938

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

[730]  Requerente : 

 Xiamen YongShi Technology Co., Ltd

  Endereço : 535

701-713

 Room 701-713, No. 535, Gaolin Zhong Road, Huli Dis-

trict, Xiamen, Fujian, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 

復 數

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189940

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

[730]  Requerente : Vingroup Joint Stock Company

  Endereço : No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes 

Riverside ecological urban area, Viet Hung Ward, 

Long Bien District, Hanoi City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos terrestres; automóveis; veícu-

los utilitários de desporto todo-o-terreno; motocicle-

tas; motocicletas elétricas; lambretas motorizadas [ve-

ículos]; motocicletas de três rodas; lambretas motori-

zadas de três rodas [veículos]; ciclomotores; bicicletas; 

bicicletas elétricas; bicicletas com assistência elétrica; 

veículos todo-o-terreno (ATV); motos de neve; car-

ros de golfe; motores para veículos terrestres; carros; 

carros desportivos; veículos motorizados movidos a 

eletricidade; triciclos sem serem brinquedos; veículos 

para locomoção ferroviária; peças estruturais e peças 

componentes para todos os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189941

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

[730]  Requerente : Vingroup Joint Stock Company

  Endereço : No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes 

Riverside ecological urban area, Viet Hung Ward, 

Long Bien District, Hanoi City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade para tercei-

ros; publicação de textos publicitários; otimização de 

mecanismos de pesquisa para promoção de vendas; 

promoção de vendas [para terceiros]; organização de 

programas de fidelidade do consumidor com fins pu-

blicitários e promocionais com fins comerciais; marke-

ting; consultoria de marketing; previsão de mercado; 

fornecimento de informações de marketing, estudos de 

mercado, marketing direcionado, todos relacionados 

com automóveis e outros veículos terrestres; serviços 

de loja retalhista ou serviços de loja grossista de auto-

móveis e suas peças, combustíveis, óleos lubrificantes, 

graxas lubrificantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189942

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

[730]  Requerente : Vingroup Joint Stock Company

  Endereço : No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes 

Riverside ecological urban area, Viet Hung Ward, 

Long Bien District, Hanoi City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos terrestres; automóveis; veícu-

los utilitários todo-o-terreno; motocicletas; lambretas; 

motocicletas de três rodas; lambretas de três rodas; 

ciclomotores; bicicletas; bicicletas elétricas; bicicletas 

com assistência elétrica; veículos todo-o-terreno; mo-

tos de neve; carros de golfe; motores para veículos ter-

restres; carros; carros desportivos; veículos elétricos; 

triciclos; veículos para locomoção ferroviária; peças e 
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componentes estruturais para todos os produtos atrás 

citados, incluídos na classe 12.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189943

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

[730]  Requerente : Vingroup Joint Stock Company

  Endereço : No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes 

Riverside ecological urban area, Viet Hung Ward, 

Long Bien District, Hanoi City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade e anúncios pu-

blicitários; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

de automóveis e suas peças, combustíveis, óleos lubri-

ficantes, graxas lubrificantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189944

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

[730]  Requerente : Vingroup Joint Stock Company

  Endereço : No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes 

Riverside ecological urban area, Viet Hung Ward, 

Long Bien District, Hanoi City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação, manutenção e reparação de 

veículos terrestres, automóveis, motociclos; serviços de 

limpeza de automóveis; polimento de automóveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189945

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

[730]  Requerente : Vingroup Joint Stock Company

  Endereço : No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes 

Riverside ecological urban area, Viet Hung Ward, 

Long Bien District, Hanoi City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Desenho industrial, incluindo desenho 

de automóveis e suas peças; serviços de design de mo-

biliário para o interior de automóveis; testes de inspe-

ção técnica de veículos; controlo de qualidade; inves-

tigação mecânica; investigação e desenvolvimento de 

novos produtos relacionados com automóveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189946

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189947

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

[730]  Requerente : 

 CHEONG TENG TENG

  Endereço : 13C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/189948

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

[730]  Requerente : 

 M AC AU N E W L A N D G L O BA L S H O P P I N G 

CROSS-BORDER E-COMMERCE CO., LTD.

  Endereço : 810

16 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/189949

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

[730]  Requerente : Marriott Worldwide Corporation

  Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Ma-

ryland 20817, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel; serviços de restau-

rante, catering, bar e serviços de bar de cocktails; 

fornecimento de instalações multiuso para reuniões, 

conferências e exposições; fornecimento de instalações 

para banquetes e eventos sociais para ocasiões espe-

ciais; serviços de hotel com programas de prémios de 

incentivo; serviços de reserva de hotéis para terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189954

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

[730]  Requerente : 

 Bonlass Tera Plus Limited

  Endereço : 133

1-3

 Shop 1-3 G/F, Rosedale Gardens, 133 Castle Peak 

Road, Tuen Mun, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189955

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3018 A

6 6A-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189956

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3018 A

6 6A-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189957

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

[730]  Requerente : 

 WONG SI WAN

  Endereço : 氹 22-24 3

A3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189958

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

[730]  Requerente : 

 WONG SI WAN

  Endereço : 氹 22-24 3

A3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189959

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

[730]  Requerente : 

 WONG SI WAN

  Endereço : 氹 22-24 3

A3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189960

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

[730]  Requerente : BORNEO OIL BERHAD

  Endereço : 1st & 2nd Floor, Victoria Point, Jalan 

OKK Awang Besar, 87007, W.P. Labuan, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189961

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

[730]  Requerente : BORNEO OIL BERHAD

  Endereço : 1st & 2nd Floor, Victoria Point, Jalan 

OKK Awang Besar, 87007, W.P. Labuan, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189962

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

[730]  Requerente : BORNEO OIL BERHAD

  Endereço : 1st & 2nd Floor, Victoria Point, Jalan 

OKK Awang Besar, 87007, W.P. Labuan, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189964

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

[730]  Requerente : 

 XINJIAN WUSU BREWERIES CO., LTD.

  Endereço : 

591

 No. 591, Kashi West Road, Economic Technical Deve-

lopment Area, Wulumuqi City Xinjiang China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189965

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

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

9 1A

 Rm 1A 9/F Vanta Ind Ctr 21-33 Tai Lin Pai Rd Kwai 

Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189966

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

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

9 1A

 Rm 1A 9/F Vanta Ind Ctr 21-33 Tai Lin Pai Rd Kwai 

Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189967

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

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

9 1A

 Rm 1A 9/F Vanta Ind Ctr 21-33 Tai Lin Pai Rd Kwai 

Chung NT Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189968

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

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

9 1A

 Rm 1A 9/F Vanta Ind Ctr 21-33 Tai Lin Pai Rd Kwai 

Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189969

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

[730]  Requerente : KYUBI LIMITED

  Endereço : 21-33

9 1A

 Rm 1A 9/F Vanta Ind Ctr 21-33 Tai Lin Pai Rd Kwai 

Chung NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189984

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

[730]  Requerente : Schwaiger GmbH

  Endereço : Würzburger Straße 17, 90579 Langen-

zenn, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Fontes de alimentação CA/CC [cor-

rente alternada / corrente contínua]; receptores de te-

levisão 3D; óculos 3D; díodos orgânicos emissores de 

luz [OLED]; relés de protecção de sobretensão; cabos 

(fios) de ligação telefónica; aparelhos de gravação de 

som; adaptadores eléctricos; buzzers (zumbidores) 

electrónicos; leitores de MP4; díodos emissores de luz; 

ecrãs electrónicos; discos compactos áudio; antenas de 

automóveis; luzes intermitentes [faróis de aviso]; ca-

nais de cabos eléctricos; monitores a cores; aparelhos 

eléctricos para comutação; dispositivos electrónicos de 

codificação; amperímetros; sinais eléctricos luminosos; 

pagers; fontes de alimentação comutadas; conectores 

para cabos coaxiais; leitores de discos (gira-discos); 

compressores de áudio; telefones de mãos livres; man-

gas de junção para cabos eléctricos; transmissores de 

vídeo; tomadas eléctricas; transmissores ópticos; bate-

rias recarregáveis; fechaduras eléctricas de portas; 

unidades de fornecimento de energia com um estabili-

zador de tensão; transponders; dispositivos de visuali-
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zação gráfica; aparelhos para transmissão por satélite; 

caixas de junção [electricidade]; dispositivos de carre-

gamento portáteis; receptores de áudio e vídeo sem 

fios; acumuladores eléctricos; transmissores digitais; 

suportes de dados ópticos; ecrãs para telemóveis; pro-

cessadores de voz; receptores de rádio; transmissores e 

receptores sem fios; caixas de junção para condutores 

eléctricos; dispositivos eléctricos de medida; dispositi-

vos de controlo de tempo; dispositivos portáteis de co-

municação; campainhas eléctricas de portas; transce-

tores de rádio; reguladores elétricos de luminosidade; 

interruptores temporizados eléctricos; filtros de vidro 

óptico; câmaras de televisão; sensores electro-ópticos; 

cabos de bateria; software de análise de discursos; 

sensores infravermelhos activos; adaptadores de bate-

ria; aparelhos de alerta anti-roubo; interruptores eléc-

tricos intermitentes; suportes electrónicos de registo 

magnético; controladores LED; adaptadores para 

cabo; receptores de televisão por satélite; conectores 

de ligação elétricos; transformadores electrónicos; dis-

positivos de exibição digital; altifalantes portáteis; ca-

bos eléctricos isolados; dispositivos electrónicos de co-

mutação do tempo; atendedores automáticos; medido-

res de resistência de isolamento; equipamento electró-

nico de registo de conecções; medidores de nível; me-

didores de iluminação; fusíveis eléctricos; comutadores 

de fase óticos; verificadores de cabos de áudio; desco-

dificadores de sinais; caixas de altifalantes; interrupto-

res eléctricos de luz; cartões de circuitos integrados 

(cartões inteligentes); mangas de junção para fibras 

ópticas; gravadores de CD-ROM; fitas magnéticas 

para gravação; instrumentos eléctricos de teste; balan-

ças electrónicas; unidades de fita magnética; alarmes 

acústicos; equipamentos de efeitos musicais eléctricos 

e electrónicos; adaptadores de linha eléctrica; disposi-

tivos de localização óptica; altifalantes para monitores; 

radiofaróis; dispositivos de carregamento USB; cabos 

eléctricos; estações meteorológicas sem fios; tomadas 

eléctricas controladas à distância; dispositivos de teste 

de isolamento; interruptores de derivação; cabos adap-

tadores eléctricos; para-raios; auriculares para telemó-

veis; sintonizadores estereofónicos; leitores de códigos 

de barras; comutadores múltiplos controlados à distân-

cia; dispositivos digitais de controlo electrónico; trans-

missores de sinal de alarme; verificadores de fase; li-

mitadores de tensão; aparelhos de medição acústica; 

campainhas de alarme; cabos para antenas; dispositi-

vos para teste de corrente eléctrica; antenas de rádio; 

dispositivos de efeito sonoro; controladores energéti-

cos; mastros para antenas; linhas de retardo elétricas; 

conectores de cabos eléctricos; dispositivos ópticos de 

leitura; caixas de acumuladores (baterias); cabos de al-

tifalantes; bornes de derivação; dispositivos de desen-

criptação de voz; cabos para arranque da bateria; con-

versores de nível; balastros para lâmpadas fluorescen-

tes; leitores de cassetes áudio; aparelhos de navegação 

por satélite; sensores de temperatura; contadores ele-

trónicos; dispositivos áudio, visuais e fotográficos; pai-

néis de informação eletrónicos; amplidicadores digi-

tais; antenas; altifalantes sem fios; sistemas estereofó-

nicos; disjuntores; contactos elétricos; conversores de 

corrente contínua; tomadas múltiplas; comutadores de 

comutação para dispositivos de telecomunicações; lei-

tores de DVD; sensores eletrónicos; dispositivos de re-

produção áudio MPEG; sistemas electrónicos de dis-

tribuição de sinais de áudio e vídeo; receptores de te-

levisão; interruptores de temperatura; discos compac-

tos pré-gravados; dispositivos de controlo eletrónico 

[ECGS] para lâmpadas de LED e acessórios de ilumi-

nação; telefones por satélite; transformadores de fre-

quência; cassetes de vídeo em branco; moduladores 

eléctricos; reguladores de sobretensão; interruptores 

elétricos; tomadas transportáveis; módulos de carga 

eletrónicos; detetores de cabos; câmaras de circuito fe-

chado de televisão; sinais publicitários iluminados; ca-

bos de áudio; auscultadores sem fios para usar com te-

lemóveis; cabos de ligação; repetidores; cabos de liga-

ção à terra; antenas de satélite; condutas elétricas; fo-

tocélulas para uso com iluminação de segurança; aus-

cultadores sem fios; processadores de sinais analógi-

cos; controladores de iluminação; desmultiplexadores; 

reguladores de tensão sensores de detecção de intru-

são; elementos de ligação de cabos elétricos; ausculta-

dores mãos-livres para telemóveis; detectores eléctri-

cos; etiquetas de identificação por radiofrequência 

[etiquetas RFID]; amplificadores elétricos; temporiza-

dores de áudio; multiplexadores; painéis electrónicos 

de exibição; dispositivos electrónicos digitais portáteis 

para fornecer acesso à Internet; aparelhos radiofóni-

cos portáteis para transmissão de conteúdo áudio digi-

tal; caixas de junção de televisão; lâmpadas para câ-

maras escuras [fotografia]; carregadores de bateria 

para telemóveis; circuitos elétricos para controlo; equi-

pamento de ensaio para betão; equipamento de rede 

sem fios para a gama de frequências extremamente al-

tas [EHF]; sensores de luz; voltímetros; leitores de CD 

portáteis; monitores electrónicos de bebés; blocos de 

ligação [cabos eléctricos]; terminais multimédia; dis-

positivos de recepção por satélite; discos de áudio; mó-

dulos de monitorização de tensão; caixas de derivação 
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elétricas; receptores estereofónicos; distribuidores de 

energia; interruptores de pressão eléctrica; grampos 

para baterias; compressores de sinal; ecrãs para recep-

tores de televisão; geradores de códigos temporais; 

amplificadores de sinal áudio; dispositivos de medição 

óptica; sinais elétricos; câmaras de vídeo; ecrãs portá-

teis, electrónicos; teclados multi-funções; câmaras de 

vídeo para fins de monitorização; dispositivos áudio; 

cabos eléctricos para transmissão de som e imagem; 

sensores para alarmes; aparelhos de amplificação esté-

reo; sinais luminosos; receptores de sinal de alarme; 

pilhas solares; gravadores de DVD; relés elétricos; am-

plificadores; dispositivos de comunicação por satélite 

para a gama de super alta frequência [SHF]; cabos 

electrónicos; dispositivos de carregamento rápido para 

dispositivos móveis; modificadores de fase; câmaras de 

vídeo digitais; dispositivos áudio portáteis; dispositivo 

de controlo remoto por infravermelhos; voltímetros; 

dispositivo de controlo remoto universais; transforma-

dores elétricos; painéis de informação eletrónicos; dis-

cos compactos de vídeo; cabos de vídeo; medidores de 

painéis digitais; temporizadores, não sendo artigos de 

relojoaria; baterias de lítio; sinais publicitários lumi-

nosos; dispositivos de visualização da temperatura; lu-

zes para sinalização de aviso de emergência; controla-

dores remotos; aparelho de verificação da planeza; dis-

positivos eléctricos de monitorização; dispositivos de 

detecção de temperatura; cassetes de áudio; receptores 

de televisão por cabo; alarmes eléctricos de incêndio; 

receptores de áudio; sinais de saída luminosos; senso-

res fotoeclétricos; barras sonoras; leitores multimédia 

portáteis; condutores elétricos; gravadores de vídeo; 

acumuladores para energia fotovoltaica; cabos de fibra 

óptica; filtros de antenas; bainhas flexíveis para condu-

tores eléctricos; fichas para cabos eléctricos; dispositi-

vos eléctricos de controlo remoto; codificadores con-

trolados por voz; painéis de visualização eletrónicos; 

altifalantes; subwoofers; receptores elétricos; calcula-

doras eletrónicas de bolso; amplificadores de sinais de 

televisão; gravadores de áudio digital; lâmpadas ópti-

cas; interruptores de iluminação; conversores de impe-

dância; conversores de frequência eléctricos; armários 

de distribuição de pó eléctrico; transmissores de sinais 

de emergência; painéis electrónicos; letreiros retroilu-

minados; fusíveis elétricos; conversores electrónicos 

de energia; aparelhos de ensaio para instrumentos 

electrónicos; caixas de ramificação, eléctricas; impul-

sionador de antena; medidores de localização por saté-

lite; controlos elétricos; aparelhos de medição manu-

ais; dispositivos de controlo de iluminação; transmis-

sores por satélite; dispositivos de visualização lumino-

sa, electrónicos; desmoduladores; amplificadores de 

auscultadores; dispositivos de análise de corrente eléc-

trica; carregadores de baterias; antenas de televisão; 

baterias; dispositivos de rede sem fios para a gama de 

super alta frequência [SHF]; discos de áudio virgens; 

caixas de junção [eletricidade]; módulos solares; tiras 

de terminais eléctricos; dispositivos de medição de 

corrente eléctrica; modems; cabos eléctricos de inter-

face; controladores remotos para produtos eletrónicos; 

câmaras fotográficas digitais de imagens fixas; antenas 

parabólicas para televisão; mastros para antena; am-

plificadores de antena eléctrica; DVD graváveis vir-

gens; termómetros digitais sem ser para uso médico; 

feixes de cabos eléctricos; conversores de medição; câ-

maras ativadas pela deteção de movimento; amplifica-

dores eletrónicos; fontes de alimentação eléctricas; 

carregadores sem fios; fechaduras digitais para portas; 

receptores de sinais electrónicos; diplexers de antena; 

audiolivros descarregáveis; terminais de ligação à ter-

ra; sintonizadores de vídeo; aparelhos de televisão 

para radiodifusão multimédia digital [DMB]; radiodi-

fusão áudio digital [DAB] rádios; codificadores ópti-

cos; leitores portáteis de rádios-cassetes; terminais te-

lefónicos; modems de telefone; placas de circuito im-

presso flexíveis; antenas parabólicas (satellite dishes); 

verificadores elétricos de circuitos; equipamento de 

teste para testar placas de circuito impresso; descodifi-

cador de televisão; dispositivos electrónicos de aviso 

de roubo; cabos de alimentação; cabos de ligação eléc-

trica; dispositivos electrónicos de navegação; conver-

sores de antena; balastros eletrónicos para iluminação; 

comutadores electrónicos de frequência; rectificadores 

de corrente; mesas de mistura digitais; testadores de 

baterias; testadores de ligação à terra; aparelhos de rá-

dios; transformadores de tensão; detectores de fumo; 

fusíveis; sinalizações digitais; sistemas de alarme de 

segurança; tomadas de antena; aparelhos de protecção 

contra sobretensão; cabos USB luminosos; dispositivos 

de alarme eléctrico; sintetizadores da voz; receptores 

ópticos; detectores de fogo; dispositivos limitadores de 

temperatura; células solares eléctricas; dispositivos de 

comunicação por satélite com extrema alta frequência 

[EHF]; chicotes de cabo; conversores de energia estáti-

ca; cabos adaptadores para auscultadores; interrupto-

res eléctricos de comutação; tomadas de ligação para 

receber ligações por cabo; balastros para lâmpadas de 

halogéneo; monitores LED; sensores piezoelétricos; 

dispositivos geradores de fala; sapatas de cabos elétri-

cos; câmaras digitais; dispositivos de medição para lo-
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calizar satélites; dispositivos de transmissão áudio; es-

tabilizadores de tensão; distribuidores elétricos; dispo-

sitivos áudio electrónicos; díodos de protecção contra 

sobretensão; limitadores de corrente; transformadores 

elétricos; adaptadores de corrente eléctrica; transmis-

sores de televisão por cabo; amplificadores ópticos; 

instrumentos de medição incorporados; DVDs pré-

-gravados; calendários electrónicos; localizadores de 

cabos; conversores de televisão por cabo; estações me-

teorológicas digitais; tomadas para caixas de telefone; 

cabos de medição; detectores de infravermelhos; apa-

relho para o fornecimento de energia sem interrup-

ções; aparelhos de medição de corrente; aparelhos de 

medição com visores digitais; dispositivos de efeito de 

vídeo; balastros para luminárias eléctricas; multiplexa-

dores de multimédia; Óculos [óptica]; rectificadores 

electrónicos; bóias de rádio; dispositivos de reprodu-

ção para suportes de áudio e imagem; aparelhos inter-

comunicadores telefónicos; aparelhos e instrumentos 

para o armazenamento da distribuição de electricida-

de; bainhas flexíveis para cabos elétricos; carregadores 

para acumuladores; dispositivos de medição de fusíveis 

eléctricos; aparelhos de televisão digital; dispositivos 

de medida; carregadores de baterias solares; elementos 

de ligação eléctrica; lanternas eléctricas; aparelho de 

controlo remoto electrónico; reguladores de intensida-

de da luz; balizas luminosas de segurança; processado-

res de áudio digital; software informático para diag-

nóstico remoto; cabos e fios elétricos; tubos amplifica-

dores; sensores digitais; sinalizações/letreiros lumino-

sos; transmultiplexadores; aparelhos e instrumentos de 

regulação da eletricidade; interruptores de energia 

eléctrica; conetores de fichas redondas; altifalantes 

para automóveis; transmissores; detectores de calor; 

interruptores eléctricos; blocos de notas digitais; luzes 

de aviso [sinais intermitentes]; relés de rádio; exposito-

res eletrónicos de publicidade; fotocélulas; reproduto-

res de MP3; cabos de carga eléctrica; dispositivos de 

controlo eléctrico para robôs; dispositivos digitais de 

medição universal; câmaras fotográficas; descodifica-

dores digitais; ecrãs de díodos emissores de luz; apare-

lhos de mistura de sons; leitores de discos compactos 

[leitores de CD]; painéis de visualização de sinalização 

digital; baterias elétricas; sensores eléctricos de fumo; 

amplificadores de som; dispositivos de comunicação 

por satélite; dispositivos de teste portáteis; dispositivos 

electrónicos de fornecimento de energia; antenas do 

estilo parabólicas (antenna bowls); transmissores elé-

tricos; dispositivos para vigilância de bebés; controla-

dores de carga elétrica; antenas parabólicas (parabolic 

antennas); DVD virgens; barramentos de distribuição 

eléctrica; balastro electrónico para luzes; luzes de vi-

sor para placas de circuitos; interfaces de áudio; cabos 

de USB; monitores com ecrãs de cristais líquidos; divi-

sores de tensão; baterias de arranque; dispositivos de 

ensaio eléctrico para redes eléctricas; carregadores; 

leitores de áudio digital; interruptores piezoelétricos; 

balastros para lâmpadas de descarga de gás; filtros 

para ecrãs de visualização adaptados para utilização 

com computadores tablete; fichas à prova de pó para 

valetes de telefones; estojos adaptados para leitores de 

MP3; estojos adaptados para computadores notebook; 

estojos adaptados para máquinas calculadoras de bol-

so; capas para auscultadores telefónicos; estojos adap-

tados para leitores de DVDs; estojos adaptados para 

netbooks (computadores portáteis); capas em couro 

para telefones inteligentes; estojos para dispositivos de 

armazenamento de dados; estojos para dispositivos de 

armazenamento de dados; estojos adaptados para tele-

fones celulares; estojos para dispositivos de armazena-

mento de música; estojos para leitores multimédia por-

táteis; envelopes para discos de computador; sacolas 

adaptadas para computadores portáteis; estojos de 

transporte para rádios; envelopes para leitores electró-

nicos de e-books; coberturas para telefones inteligen-

tes; capas para computadores tablete; malas concebi-

das para computadores tablete; capas em couro para 

telemóveis; estojos para câmaras; estojos para óculos; 

estojos para leitores de dispositivos multimédia digi-

tais; sacolas adaptadas para computadores portáteis; 

malas especialmente adaptadas para transporte de im-

pressoras; estojos para dispositivos de navegação por 

satélite; estojos para transportar leitores de música 

portáteis; estojos para laptops; estojos adaptados para 

telemóveis; estojos para lentes de contacto; capas para 

assistentes pessoais digitais [PDAs]; estojos adaptados 

para leitores de CDs; estojos de transporte para telefo-

nes celulares; capas para telefones celulares; estojos 

para assistentes pessoais digitais [PDAs]; envelopes 

para cassetes de vídeo; capas para computadores lap-

tops; estojos de transporte para computadores móveis; 

estojos para aparelhos fotográficos; estojos para telefo-

nes; estojos para auscultadores; estojos de transporte 

para leitores de música digitais; controlos remotos 

para dispositivos eletrónicos móveis; estojos em couro 

para computadores tabletes; estojos adaptados para 

óculos; estojos adaptados para câmaras de vídeo; es-

troboscópios para discotecas; lâmpadas estroboscópi-

cas [efeitos de luz].



N.º 1 — 5-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 171

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189985

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

[730]  Requerente : Schwaiger GmbH

  Endereço : Würzburger Straße 17, 90579 Langen-

zenn, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Luzes para motociclos; painéis de 

iluminação; lâmpadas de halogénio; ref lectores de 

lâmpadas e aparelhos de iluminação; lâmpadas para 

indicadores de direcção de viagem para veículos ter-

restres; lâmpadas; lâmpadas eléctricas para ilumina-

ção de interiores; faróis para motociclos; aparelhos de 

iluminação para exteriores; painéis radiantes de infra-

vermelhos; lâmpadas para árvores de Natal; aparelhos 

de iluminação; lanternas com dispositivos eléctricos 

recarregáveis; aparelhos de iluminação para vitrinas; 

luzes de travões para veículos; lâmpadas de iluminação 

LED; instalações para a iluminação de árvores de Na-

tal; dispositivos de iluminação com díodos emissores 

de luz [LEDs]; chaminés para candeeiros a óleo; siste-

mas de iluminação para palcos (teatrais ou de filmes); 

sistema de iluminação para lagos; lâmpadas portáteis 

(para fins de iluminação); luzes para o cultivo das 

plantas; instalações de iluminação pública; lâmpadas 

ultravioletas para aquários; luminárias de halogéneo; 

anzóis luminosos para pesca; lanternas chinesas elé-

tricas; instalações de tecnologia de iluminação; tochas 

alimentadas por energia solar; refletores de lâmpadas; 

cabos de luz para fins de iluminação; lâmpadas de 

iluminação para matrículas; aparelhos de iluminação 

de segurança incorporando sensores activados por luz 

infravermelha; aparelhos de iluminação para edifícios; 

lâmpadas incandescentes [lâmpadas incandescentes]; 

radiadores infravermelhos; lâmpadas de mesa; lâmpa-

das de suspensão; refletores tipo Klieg; lâmpadas de 

decoração; lâmpadas de néon; aparelhos eléctricos de 

iluminação exterior; fontes de luz, excepto para fins 

fotográficos ou médicos; lâmpadas para o indicador 

intermitente no painel de instrumentos dos veículos 

automóveis; dispositivos de iluminação eléctrica em 

forma de correntes; fontes decorativas de água para 

mesas; candeeiros com suportes extensíveis; luzes para 

veículos automóveis; luminárias eléctricas de interior; 

números de casas luminosos; lâmpadas de raios solares 

ultravioleta para fins cosméticos; candeeiros de tecto; 

tubos de iluminação; luminárias industriais; unidades 

de lâmpadas solares; bases para lâmpadas não eléctri-

cas; lâmpadas de segurança LED; lâmpadas eléctricas 

para iluminação de exterior; velas LED; candeeiros de 

dínamo para bicicletas; candeeiros para iluminação de 

correntes; spot lights ajustáveis; iluminação LED su-

baquáticas; candelabros; ecrãs de lâmpadas para para 

dirigir a luz; candeeiros de estúdio; ecrãs de lâmpadas 

para candeeiros de mesa; artigos de iluminação deco-

rativa para árvores de Natal; iluminação decorativa a 

gás; dispositivos de iluminação eléctrica decorativa; 

máquinas de luz LED; lâmpadas para fins de ilumina-

ção; lâmpadas de projectores; lanternas de cerâmica; 

candeeiros para stands musicais; lâmpadas de néon 

para iluminação; fontes de luz electroluminescentes; 

projetores de tecto falso; iluminação de segurança 

operada por fotocélulas; luzes de circulação para veí-

culos terrestres; luzes interiores para frigoríficos; refle-

tores para deflexão de luz; lâmpadas com base de pino; 

luminárias eléctricas para uso em locais perigosos; 

luminárias de interior com tubos fluorescentes; lâmpa-

das infravermelhas para secar o cabelo; aparelhos de 

iluminação [lâmpadas]; focos spot portáteis; luzes para 

bicicletas; lâmpadas HID [descarga de alta intensida-

de] para edifícios; ecrãs de lâmpadas para controlo da 

luz; luzes de jardim; luzes LED; iluminação e reflecto-

res de luz para veículos; lâmpadas de lanterna; luzes de 

corrida para barcos; reflectores para controlo da ilumi-

nação; lâmpadas infravermelhas; luminárias de parede 

para fins de iluminação; aparelhos de iluminação de 

fibra óptica; luzes de motociclos; luzes de emergência; 

lâmpadas de halogéneo para instalação em fogões 

eléctricos; luzes retro-reflectores para veículos; siste-

ma de iluminação de segurança com sensores integra-

dos activados por calor; aparelhos de iluminação com 

tubos fluorescentes; lâmpadas de aquário; lâmpadas 

de laboratório; spot lights (foco spot) para iluminação 

doméstica; luzes de acentuação para uso interior; lâm-

padas de bolso LED; luzes de mergulho; difusores de 

luz; dispositivos de iluminação com díodos orgânicos 

emissores de luz [OLED]; dispositivos de iluminação 

de células solares; lâmpadas de luz eléctricas; tubos/ 

/lâmpadas de descarga para fins de iluminação; lâmpa-

das para montagem na parede; lâmpadas fluorescentes 

com baixa emissão de luz UV; sistemas de iluminação 

para fins de exposição; peças para lâmpadas; lâmpadas 

infravermelhas, não para fins médicos; iluminações 
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LED para veículos automóveis; conjuntos de ilumina-

ção LED para sinais luminosos; lâmpadas para indi-

cadores de direcção de viagem para bicicletas; luzes 

reflectores de veículos; tomadas de lâmpada; sistemas 

de iluminação de segurança; lâmpadas fluorescentes; 

iluminações para botões de pressão; lâmpadas para 

lâmpadas de descarga de gás; iluminações de seguran-

ça com sensores de movimento activados integrados; 

luzes para utilização em situações de emergência; lâm-

padas à gás; lâmpadas fluorescentes compactas [CFLS]; 

bases de lâmpadas; faróis (luzes) de veículos; sistemas 

de i luminação de díodos emissores de luz [LED]; 

lâmpadas de veículos; lâmpadas fluorescentes; lâm-

padas de descarga de alta intensidade; aparelhos de 

iluminação com fibras ópticas; lâmpadas para painéis 

de exibição; filtros de luz [excepto para fins médicos 

ou fotográficos]; lâmpadas eléctricas; bases adaptadas 

para a montagem de lâmpadas; sistemas de iluminação 

LED; lâmpadas para uso em bronzeamento; pendentes 

para candelabros [dispositivos de iluminação]; dispo-

sitivos eléctricos de iluminação interior; queimadores 

para lâmpadas; lâmpadas à base de energia solar; fa-

róis para veículos automóveis; lâmpadas de segurança; 

suportes para abajures; sombras para fontes de luz; 

luzes de ambiente; candeeiros de arquitectura para 

instalação no solo; canetas-lanternas; luzes eléctricas 

de árvores de Natal; velas de díodo emissor de luz 

sem chama [LED]; suportes de lâmpadas; lâmpadas 

LED para manicura; luzes de reboque; lanternas em 

papel [venezianas]; lâmpadas de iluminação; lamelas 

para controlo da luz [iluminação]; luzes traseiras para 

veículos motorizados; iluminação para utilização com 

sistemas de segurança; candeeiros de tecto suspensos; 

caixas de lâmpadas; dispositivos de iluminação de 

fibra óptica; lanternas de cabeça; instalações de ilumi-

nação; tiras de luz; luzes HID para palcos; tiras de luz 

LED; luzes eléctricas para decorações festivas; lan-

ternas eléctricas; aparelhos de iluminação eléctricos; 

lanternas [iluminação]; luzes eléctricas de férias; aces-

sórios de iluminação; lâmpadas de segurança para uso 

subterrâneo; luzes de bicicleta; ripas para desvio de 

luz [artigos de iluminação]; velas eléctricas pequenas; 

luzes de noite eléctricas; iluminação de vitrinas; lumi-

nárias; ventiladores de tecto com luzes integradas; lu-

zes para leitura de livros; candelabros para candeeiros; 

lâmpadas para veículos automóveis; candeeiros de se-

cretária; candeeiros decorativos; cordões de luzes para 

decoração festiva; candeeiros de projecção; lanternas 

eléctricas; lâmpadas incandescentes para instrumentos 

ópticos; dispositivos anti-reflexo para veículos [aces-

sórios para lâmpadas]; lâmpadas LED; lâmpadas de 

faróis de cauda; lâmpadas portáteis [para iluminação]; 

lâmpadas para iluminação de veículos; pistas de ilumi-

nação [aparelhos de iluminação]; lâmpadas incandes-

centes e suas respectivas peças; lâmpadas para projec-

tores; lâmpadas para tendas; luminárias para manicu-

ra; lâmpadas para sistemas eléctricos; luzes de reserva 

para veículos terrestres; lâmpadas de rua; projectores 

de luz; dispositivos de iluminação para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189986

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

[730]  Requerente : 

 yonyou Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 68

 No. 68 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189987

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

[730]  Requerente : 

 yonyou Network Technology Co., Ltd.
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  Endereço : 68

 No. 68 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189988

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

[730]  Requerente : 

 yonyou Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 68

 No. 68 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189989

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

[730]  Requerente : 

 yonyou Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 68

 No. 68 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189990

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

[730]  Requerente : 

 yonyou Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 68

 No. 68 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189991

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

[730]  Requerente : 

 yonyou Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 68

 No. 68 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189992

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

[730]  Requerente : 

 yonyou Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 68

 No. 68 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189993

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

[730]  Requerente : 

 yonyou Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 68

 No. 68 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189994

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

[730]  Requerente : 

 yonyou Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 68

 No. 68 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189995

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

[730]  Requerente : 

 yonyou Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 68

 No. 68 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189996

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

[730]  Requerente : 

 yonyou Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 68

 No. 68 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189997

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

[730]  Requerente : 

 yonyou Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 68

 No. 68 Beiqing Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189998

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

[730]  Requerente : 栢

 BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 (settled in Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 

Co., Ltd.)Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st 
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Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 

Zone, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189999

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

[730]  Requerente : 栢

 BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 (settled in Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 

Co., Ltd.)Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st 

Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 

Zone, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190000

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

[730]  Requerente : 栢

 BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 (settled in Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 

Co., Ltd.)Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st 

Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 

Zone, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190001

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

[730]  Requerente : 栢

 BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 (settled in Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 

Co., Ltd.)Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st 

Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 

Zone, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190002

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

[730]  Requerente : 栢

 BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 (settled in Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 

Co., Ltd.)Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st 

Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 

Zone, Shenzhen City, Guangdong Province, China



N.º 1 — 5-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 177

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190003

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

[730]  Requerente : 栢

 BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 (settled in Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 

Co., Ltd.)Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st 

Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 

Zone, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190004

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9A N

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 2408C ~ Pan-

tone 4685C ~  

[210]  N.º : N/190005

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

[730]  Requerente : MPBG LIMITED

  Endereço : Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen 

Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190006

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

[730]  Requerente : MPBG LIMITED

  Endereço : Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen 

Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190007

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

[730]  Requerente : ( )

 Le Ying Trading (Hong Kong) Limited

  Endereço : 63 A

22 2201-09

 Units 2201-09, 22/F, Tower A, Regent Centre, 63 Wo 

Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territories, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190008

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

[730]  Requerente : ( )

 Le Ying Trading (Hong Kong) Limited

  Endereço : 63 A

22 2201-09

 Units 2201-09, 22/F, Tower A, Regent Centre, 63 Wo 

Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territories, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : T

销

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190013

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

[730]  Requerente : 

 LEI KAM FONG

  Endereço : 16B A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190014

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

[730]  Requerente : Six Continents Limited

  Endereço : Broadwater Park, Denham, Buckin-

ghamshire, United Kingdom, UB9 5HR.

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190015

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

[730]  Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

  Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), kretek  (tabaco); snus  (tabaco); suce-

dâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros para fumadores, cachimbos, aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros, isqueiros para fumado-

res, fósforos.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/190031

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 126 9 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C30, M100, Y100, K30

[210]  N.º : N/190035

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[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 : 

[300]  Pr ior idade : 2021/09/09  China

N.º 59130483

[210]  N.º : N/190036

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[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 : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[300]  Pr ior idade : 2021/09/09  China

N.º 59127064

[210]  N.º : N/190037

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[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 : 

[300]  Pr ior idade : 2021/09/09  China

N.º 59125609

[210]  N.º : N/190038

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[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 : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/09/09  China

N.º 59107134

[210]  N.º : N/190054

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : LCC,LUXURY COSMETIC 

CONCEPTS SÀRL

  Endereço : Chemin des orlons 10,1860 Aigle, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190059

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

 KUAN PIO

  Endereço : 31 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190060

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

 KUAN PIO

  Endereço : 31 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190061

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : Marriott Worldwide Corporation

  Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Ma-

ryland 20817, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel; serviços de restau-

rante, catering, bar e serviços de bar de cocktails; 

fornecimento de instalações multiuso para reuniões, 

conferências e exposições; fornecimento de instalações 

para banquetes e eventos sociais para ocasiões espe-

ciais; serviços de hotel com programas de prémios de 

incentivo; serviços de reserva de hotéis para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/22  Jamaica

N.º 83591

[210]  N.º : N/190068

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : FONTERRA BRANDS (SIN-

GAPORE) PTE LIMITED

  Endereço : 182 Cecil Street, #15-01 Frasers Tower, 

Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; cacau; pós para fazer bebi-

das aromatizadas; aromatizantes e pós feitos de café; 

aromatizantes e pós feitos de chá; aromatizantes e pós 

feitos de cacau; bebidas de chocolate; bebidas à base 

de chocolate; aromas e pós feitos de chocolate; pós à 

base de grãos para fazer bebidas quentes; pós de ce-

reais; chocolate quente vegan ; bebidas à base de 

café vegan ; chá com leite sem ser à base de leite; 

bebidas à base de ervas (sem ser para uso medicinal); 

pastilhas não medicinais; iogurte congelado; confeita-

ria de iogurte congelado; misturas de iogurte congela-

do; aperitivos à base de iogurte congelado; sobremesas 

congeladas constituídas por fruta e natas ou sucedâ-
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neos de natas; pudins nesta classe; sobremesas nesta 

classe; sorvete; gelados; bebidas congeladas (gelados 

comestíveis); sorvetes [gelados]; confeitos congelados; 

sumos de frutos congelados (gelados comestíveis); cre-

me-inglês (custard); semolina; molhos e condimentos 

incluídos nesta classe; confeitaria, incluindo chocolate, 

doces e alcaçuz; produtos à base de cereais incluídos 

nesta classe; malte para consumo humano; bolos; bis-

coitos; biscoitos, bolachas, bolos e tortas vegan ; 

pastelaria; molhos para salada; biscoitos de amêndoa; 

bolos de amêndoa; confeitaria de amêndoa; confeitaria 

enriquecida com antioxidantes; confeitaria enriqueci-

da com vitaminas; rebuçados para mascar; confeitaria 

com ingredientes activos para auxiliar na recuperação 

desportiva; pastilhas não medicinais; confeitos conge-

lados vegan ; sorvete vegan ; bebidas processa-

das à base de cereais; cereais processados; aperitivos 

à base de cereais; barras de cereais e barras de cereais 

com alto teor de proteínas; barras alimentares à base 

de cereais; barras de substituição de refeição à base de 

cereais; barras alimentares à base de cereais prontas a 

comer; aperitivos à base de cereais; aperitivos à base 

de arroz; aperitivos à base de quinoa; aperitivos à base 

de trigo; barras alimentares prontas para comer à base 

de chocolate; barras de substituição de refeição à base 

de chocolate; aperitivos em barra constituídos por cho-

colate; aperitivos probióticos à base de cereais; papas 

de aveia; barras de muesli; aperitivos de muesli; aperi-

tivos e barras para aperitivos feitos principalmente de 

arroz, cereais, muesli, milho, sementes, nozes, trigo, 

farinha; barras de energia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190069

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : FONTERRA BRANDS (SIN-

GAPORE) PTE LIMITED

  Endereço : 182 Cecil Street, #15-01 Frasers To-

wer, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos, substâncias, bebidas e 

substitutos de refeições dietéticos, para uso médico; 

alimentos para bebés e crianças, incluindo leite em 

pó para bebés e crianças; suplementos dietéticos, 

destinados a complementar uma dieta normal ou ter 

benefícios para a saúde; vitaminas e formulações de 

vitaminas para consumo humano; suplementos mine-

rais para alimentos; aditivos, suplementos e culturas 

nutricionais; culturas, preparações e substâncias pro-

bióticas; preparações bacterianas e biológicas para uso 

médico; preparações bacterianas e biológicas para uso 

nutricional; culturas de microrganismos; produtos far-

macêuticos; preparações farmacêuticas; suplementos 

dietéticos à base de proteínas à base de plantas; suple-

mentos dietéticos em pó à base de proteínas vegetais; 

suplementos de proteína líquida vegan ; proteína 

vegan  para uso como suplemento nutricional em 

bebidas prontas a beber; barras energéticas de suple-

mentos nutricionais; barras energéticas usadas como 

suplementos nutricionais; barras probióticas usadas 

como suplementos dietéticos; suplementos alimentares 

dietéticos sob a forma de barras de proteína prontas a 

comer; alimentos e bebidas dietéticos fortificados com 

vitaminas e minerais para humanos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190070

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : FONTERRA BRANDS (SIN-

GAPORE) PTE LIMITED

  Endereço : 182 Cecil Street, #15-01 Frasers To-

wer, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Produtos lácteos incluídos nesta clas-

se; bebidas e pós lácteos; leite; derivados do leite; leite 

em pó; proteína do leite; natas (lacticínios); manteiga; 

óleos comestíveis; gorduras comestíveis; queijo; soro 

de leite; iogurte; sobremesas incluídas nesta classe (com 

predominância de produtos lácteos); leite sem lactose; 

substitutos do leite não lácteos; substitutos do leite à 

base de plantas e vegetais; leite de soja como substituto 

do leite; bebidas à base de soja como substitutos do lei-

te; leite de ervilha; leite feito de leguminosas; leite de 

origem vegetal; leite de coco como substituto do leite; 

bebidas de leite de coco; leite de coco para cozinhar; 

leite à base de nozes para uso como substituto do leite; 

leite de amêndoa como substituto do leite; bebidas à 

base de leite de amêndoa; leite de amendoim como 
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substituto do leite; leite de caju sendo um substituto 

do leite; leite de avelã como substituto do leite; leite à 

base de cereais para uso como substituto do leite; lei-

te de gergelim como substituto do leite; leite de coco 

como substituto do leite; leite de aveia; bebidas à base 

de aveia como substitutos do leite; leite de arroz como 

substituto do leite; bebidas à base de arroz (substitutos 

do leite) como substitutos líquidos de refeições; leite 

de cânhamo como substituto do leite; leite de painço 

(milho miúdo) como substituto do leite; leite maltado 

como substituto do leite; bebidas com leite maltado, 

com predominância de leite; leite de chia (substituto 

do leite); bebidas à base de soja usadas como sucedâ-

neos do leite; iogurte à base de substitutos do leite; 

substitutos do leite fermentado; bebidas à base de 

substitutos do leite fermentado; bebidas aromatizadas 

à base de sucedâneos do leite; bebidas à base de suce-

dâneos do leite aromatizados com chocolate, cacau, 

café ou chá; leite em pó não lácteo; leite de amêndoa 

em pó; substitutos do leite; produtos lácteos à base de 

substitutos do leite; queijo não lácteo; manteiga não 

láctea; manteiga de nozes; manteiga de amêndoa; man-

teiga de nozes em pó; manteiga de amendoim com cho-

colate; manteiga de frutos; manteiga de coco; manteiga 

de cacau para uso alimentar; pastas para barrar à base 

de vegetais; iogurte não lácteo; branqueador (crea-

mer) de café não à base de produtos lácteos; natas não 

lácteas; cremes de coco; cremes de soja; sobremesas 

feitas de sucedâneos do leite; aperitivos probióticos à 

base de leite; barras de aperitivos à base de sementes; 

aperitivos à base de nozes e frutos secos; aperitivos 

probióticos à base de amêndoas; aperitivos probióticos 

à base de produtos lácteos; aperitivos à base de iogurte 

probiótico; barras alimentares à base de vegetais crus; 

aperitivos à base de frutos; barras alimentares à base 

de frutos; aperitivos à base de soja; barras alimenta-

res à base de soja; aperitivos à base de nozes; barras 

alimentares à base de nozes; barras de substituição de 

refeição à base de nozes; barras de aperitivos à base de 

nozes; aperitivos à base de frutas e nozes; aperitivos à 

base de nozes e sementes; aperitivos probióticos à base 

de nozes; aperitivos à base de frutas e nozes com co-

bertura de chocolate; alimentos vegan  consistindo 

predominantemente de vegetais, nozes ou substitutos 

do leite; aperitivos à base de vegetais; ervilhas proces-

sadas; amêndoas processadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190071

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : FONTERRA BRANDS (SIN-

GAPORE) PTE LIMITED

  Endereço : 182 Cecil Street, #15-01 Frasers To-

wer, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; cacau; pós para fazer bebi-

das aromatizadas; aromatizantes e pós feitos de café; 

aromatizantes e pós feitos de chá; aromatizantes e pós 

feitos de cacau; bebidas de chocolate; bebidas à base 

de chocolate; aromas e pós feitos de chocolate; pós à 

base de grãos para fazer bebidas quentes; pós de ce-

reais; chocolate quente vegan ; bebidas à base de 

café vegan ; chá com leite sem ser à base de leite; 

bebidas à base de ervas (sem ser para uso medicinal); 

pastilhas não medicinais; iogurte congelado; confeita-

ria de iogurte congelado; misturas de iogurte congela-

do; aperitivos à base de iogurte congelado; sobremesas 

congeladas constituídas por fruta e natas ou sucedâ-

neos de natas; pudins nesta classe; sobremesas nesta 

classe; sorvete; gelados; bebidas congeladas (gelados 

comestíveis); sorvetes [gelados]; confeitos congelados; 

sumos de frutos congelados (gelados comestíveis); cre-

me-inglês (custard); semolina; molhos e condimentos 

incluídos nesta classe; confeitaria, incluindo chocolate, 

doces e alcaçuz; produtos à base de cereais incluídos 

nesta classe; malte para consumo humano; bolos; bis-

coitos; biscoitos, bolachas, bolos e tortas vegan ; 

pastelaria; molhos para salada; biscoitos de amêndoa; 

bolos de amêndoa; confeitaria de amêndoa; confeitaria 

enriquecida com antioxidantes; confeitaria enriqueci-

da com vitaminas; rebuçados para mascar; confeitaria 

com ingredientes activos para auxiliar na recuperação 

desportiva; pastilhas não medicinais; confeitos conge-

lados vegan ; sorvete vegan ; bebidas processa-

das à base de cereais; cereais processados; aperitivos 

à base de cereais; barras de cereais e barras de cereais 

com alto teor de proteínas; barras alimentares à base 

de cereais; barras de substituição de refeição à base de 

cereais; barras alimentares à base de cereais prontas a 

comer; aperitivos à base de cereais; aperitivos à base 

de arroz; aperitivos à base de quinoa; aperitivos à base 

de trigo; barras alimentares prontas para comer à base 

de chocolate; barras de substituição de refeição à base 

de chocolate; aperitivos em barra constituídos por cho-

colate; aperitivos probióticos à base de cereais; papas 

de aveia; barras de muesli; aperitivos de muesli; aperi-
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tivos e barras para aperitivos feitos principalmente de 

arroz, cereais, muesli, milho, sementes, nozes, trigo, 

farinha; barras de energia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190072

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : FONTERRA BRANDS (SIN-

GAPORE) PTE LIMITED

  Endereço : 182 Cecil Street, #15-01 Frasers To-

wer, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas; água mineral e 

gaseificada; xaropes e preparações para fazer bebidas; 

bebidas à base de frutos e sumos de frutos; sumos de 

legumes; bebidas energéticas; bebidas para desporto; 

bebidas isotónicas; bebidas para desporto enriquecidas 

com proteínas; bebidas de soro de leite; smoothies ; 

bebidas à base de soja, excepto substitutos do leite; be-

bidas à base de arroz, excepto substitutos do leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190073

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : Shimano Inc.

  Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Linha de pesca; iscos de pesca; iscas 

artificiais de pesca; varas de pesca; estojos para varas 

de pesca; redes de pesca portáteis; canas para pescar; 

sacos adaptados para equipamentos de pesca; carretos 

para a pesca; estojos para carretos de pesca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190074

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Artigos de óptica e peças para os 

mesmos; estojos para artigos de óptica; capas para te-

lefones celulares; estojos para computadores portáteis; 

relógios inteligentes (smartwatches) e software; aplica-

ções móveis; dispositivos de uso corporal para registo 

de actividade física (rastreadores de actividades vestí-

veis); canetas electrónicas; auriculares; campainhas de 

alarme; filmes, arquivos de imagem descarregáveis; re-

vistas electrónicas; arquivos de música descarregáveis; 

podcasts (ficheiros de áudio); chaves web USB; con-

junto de auscultadores de comunicações; microfones 

para dispositivos de comunicação; receptores de dados 

móveis; aparelhos ópticos digitais de transmissão; 

carteiras para armazenamento de discos compactos 

(CDs); blocos de notas digitais; memórias electrónicas; 

etiquetas com chips RFID integrados; etiquetas com 

informação gravada ou codificada magneticamente; 

etiquetas com códigos para leitura por máquinas; es-

tojos para dispositivos de armazenamento de música; 

chaves de memória (pen drives); conjunto de ausculta-

dores para jogos de realidade virtual (VR); capas para 

leitores de livros electrónicos (e-books); altifalantes 

inteligentes; leitores de MP4; auscultadores; ausculta-

dores sem fios; fones para ouvidos; auscultadores para 

telefones inteligentes (smartphones); estojos para aus-

cultadores; auscultadores com cancelamento de ruído 

(auscultadores antirruído); conjunto de auscultadores 

sem fios para telefones inteligentes (smartphones); 

conjunto de auscultadores para telefones; combinações 

de auscultadores e microfone; altifalantes; armários 

para altifalantes; altifalantes sem fios; estações de aco-

plamento portáteis com altifalantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190080

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : Vitality Group International, Inc.
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  Endereço : 200 West Monroe Street, Suite 1900, 

Chicago, 60606, Illinois, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e hardware de computador; 

equipamento de processamento de dados; telefones 

móveis, computadores portáteis, computadores ta-

blet , assistentes pessoais digitais; software descarre-

gável da Internet; software para dispositivos móveis 

e computadores portáteis; software de aplicação para 

dispositivos móveis; software de desenvolvimento de 

aplicações para dispositivos móveis; acessórios conce-

bidos para dispositivos móveis, nomeadamente bate-

rias, carregadores, capas e estojos; cartões inteligentes; 

dispositivos de armazenamento de dados; cartões inte-

ligentes e software relacionados com o acesso e registo 

de dados para programas de incentivos e programas de 

benefícios para os membros; publicações eletrónicas 

descarregáveis; toques descarregáveis para telefones 

móveis, ficheiros musicais descarregáveis, ficheiros de 

vídeo descarregáveis; dispositivos eletrónicos vestíveis 

e software usados com os mesmos; dispositivos eletró-

nicos vestíveis para rastreamento de atividade física; 

software para monitorizar, recolher e transmitir dados 

sobre sinais pessoais de saúde, movimento físico, boa 

forma física e exercício físico; dispositivos eletrónicos 

vestíveis para organização e rastreamento de progra-

mas de saúde e de boa forma física e para motivar os 

utilizadores; pedómetros; aparelhos e software de lo-

calização e monitorização para recolha de dados sobre 

o movimento de veículos; software e hardware para 

rastrear o comportamento de motoristas; aparelhos 

de medição de velocidade para veículos; aparelhos 

e instrumentos de navegação; vestuário salva-vidas, 

vestuário à prova de fogo, coletes de segurança e capa-

cetes de proteção contra acidentes para motociclistas; 

aparelhos audiovisuais de ensino; conteúdos multimé-

dia gravados; software de instrução para uso durante 

exercícios físicos e desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190081

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : Vitality Group International, Inc.

  Endereço : 200 West Monroe Street, Suite 1900, 

Chicago, 60606, Illinois, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; pesquisas e investigação 

de negócios; realização de pesquisas de mercado e 

opinião pública; processamento de resultados de pes-

quisas de negócios; assistência na gestão de negócios 

comerciais, administração comercial; organização de 

prémios para negócios; organização, gestão e operação 

de programas de incentivo, recompensa ou fidelidade 

e outros programas promocionais; gestão da organiza-

ção e operacionalização de programas de descontos a 

associados ou clientes; desenvolvimento, fornecimento 

e gestão de programas de bem-estar ou saúde basea-

dos em incentivos para empresas e seus funcionários; 

organização e condução de programas de incentivo, re-

compensa ou fidelidade para incentivar os membros ou 

participantes a fazerem escolhas de vida responsáveis; 

promoção da venda de produtos e serviços de terceiros 

através da atribuição de pontos ou recompensas por 

compras, adesão ou participação; promoção através 

do patrocínio de competições desportivas e activida-

des culturais de terceiros; administração comercial de 

acordos de licenciamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190082

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : Vitality Group International, Inc.

  Endereço : 200 West Monroe Street, Suite 1900, 

Chicago, 60606, Illinois, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Negócios financeiros; seguros, incluin-

do seguros saúde e seguros de vida; administração e 

gestão financeira de custos de saúde; administração e 

gestão financeira de programas de saúde e bem-estar 

e de programas de benefícios oferecidos em conjunto 

com seguros de saúde ou seguros de vida; emissão de 

títulos ou vales de valores como parte de programas 
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de incentivo, recompensa ou fidelidade e outros esque-

mas promocionais; patrocínio financeiro de eventos 

desportivos e de lazer, competições e personalidades 

desportivas; serviços bancários e de investimento; 

serviços de informações e consultadoria relacionados 

com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190083

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 金 金 金 金

金 金 金 金

金

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190084

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 金 金 金

金 葉 金 料 金 金

金 金 料 金

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190085

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1876 2 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190086

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1876 2 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190087

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : NHS, INC.

  Endereç o : 104 Bronson St. Ste.9, SA N TA 

CRUZ, CA 95062, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190088

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : NHS, INC.
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  Endereç o : 104 Bronson St. Ste.9, SA N TA 

CRUZ, CA 95062, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190089

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : NHS, INC.

  Endereç o : 104 Bronson St. Ste.9, SA N TA 

CRUZ, CA 95062, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190090

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : NHS, INC.

  Endereç o : 104 Bronson St. Ste.9, SA N TA 

CRUZ, CA 95062, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190091

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : NHS, INC.

  Endereç o : 104 Bronson St. Ste.9, SA N TA 

CRUZ, CA 95062, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190092

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : NHS, INC.

  Endereç o : 104 Bronson St. Ste.9, SA N TA 

CRUZ, CA 95062, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190094

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 02

M3 B 303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190095

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette; sa-

bões e detergentes; sabões de creme para o corpo; sa-

bões; produtos para a limpeza do rosto; essências para 

branqueamento da pele; óleos para bebés; leites hi-

dratantes; cremes hidratantes; bases cremosas; cremes 

para branquear a pele; loções para a pele; cremes para 

branqueamento da pele; produtos cosméticos para os 

cuidados da pele; cosméticos usados na pele; produtos 

não medicinais para os cuidados da pele; água-de-toi-

lette; cremes de limpeza; produtos para desmaquilhar; 

produtos para a lavagem da pele; champôs; produtos 

amaciadores do cabelo; óleos essenciais; pós de ma-

quilhagem; máscaras para a beleza do rosto; máscaras 

hidratantes para a pele; batons; óleos de banho; dentí-

fricos; essências de menta (óleo essencial); perfumaria; 

fragrâncias; incensos; cremes para as mãos; colutórios, 

não para uso médico; purificadores de hálito, não para 

uso médico; cremes para a limpeza do corpo; produtos 

de limpeza para a pele do corpo; cremes para limpar a 

pele; produtos para a limpeza da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190096

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette; sa-

bões e detergentes; sabões de creme para o corpo; sa-

bões; produtos para a limpeza do rosto; essências para 

branqueamento da pele; óleos para bebés; leites hi-

dratantes; cremes hidratantes; bases cremosas; cremes 

para branquear a pele; loções para a pele; cremes para 

branqueamento da pele; produtos cosméticos para os 

cuidados da pele; cosméticos usados na pele; produtos 

não medicinais para os cuidados da pele; água-de-toi-

lette; cremes de limpeza; produtos para desmaquilhar; 

produtos para a lavagem da pele; champôs; produtos 

amaciadores do cabelo; óleos essenciais; pós de ma-

quilhagem; máscaras para a beleza do rosto; máscaras 

hidratantes para a pele; batons; óleos de banho; dentí-

fricos; essências de menta (óleo essencial); perfumaria; 

fragrâncias; incensos; cremes para as mãos; colutórios, 

não para uso médico; purificadores de hálito, não para 

uso médico; cremes para a limpeza do corpo; produtos 

de limpeza para a pele do corpo; cremes para limpar a 

pele; produtos para a limpeza da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190097

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette; sa-

bões e detergentes; sabões de creme para o corpo; sa-

bões; produtos para a limpeza do rosto; essências para 

branqueamento da pele; óleos para bebés; leites hi-

dratantes; cremes hidratantes; bases cremosas; cremes 

para branquear a pele; loções para a pele; cremes para 

branqueamento da pele; produtos cosméticos para os 

cuidados da pele; cosméticos usados na pele; produtos 

não medicinais para os cuidados da pele; água-de-toi-

lette; cremes de limpeza; produtos para desmaquilhar; 

produtos para a lavagem da pele; champôs; produtos 

amaciadores do cabelo; óleos essenciais; pós de ma-

quilhagem; máscaras para a beleza do rosto; máscaras 

hidratantes para a pele; batons; óleos de banho; dentí-

fricos; essências de menta (óleo essencial); perfumaria; 

fragrâncias; incensos; cremes para as mãos; colutórios, 

não para uso médico; purificadores de hálito, não para 

uso médico; cremes para a limpeza do corpo; produtos 

de limpeza para a pele do corpo; cremes para limpar a 

pele; produtos para a limpeza da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190098

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : IGT

  Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, United States of America
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  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/190102

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

 GUANGDONG JIAHAO FOODSTUFF LIMITED

  Endereço : 86

 No.86, Shagang West Road, Gangkou Town, Zhongshan 

City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190103

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

 GUANGDONG JIAHAO FOODSTUFF LIMITED

  Endereço : 86

 No.86, Shagang West Road, Gangkou Town, Zhongshan 

City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190104

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

 GUANGDONG JIAHAO FOODSTUFF LIMITED

  Endereço : 86

 No.86, Shagang West Road, Gangkou Town, Zhongshan 

City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190105

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

 CHAO SIN TONG

  Endereço : 97 16

D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iç os : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190106

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : American Gaming Association

  Endereço : 799 9th Street, NW, Suite 700, Wa-

shington, District of Columbia 20001, United States of 

America
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RELX Inc.

  Endereço : Seventh Floor, 230 Park Avenue, New 

York, NY 10169, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador gravados; 

programas gravados para operação de computadores; 

software para computador gravados; suportes de dados 

magnéticos; suportes ópticos para dados; publicações 

electrónicas descarregáveis; programas de computador 

(software informático descarregável); programas de 

jogos de computados; discos compactos (fichas de me-

mória apenas de leitura).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190107

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : American Gaming Association

  Endereço : 799 9th Street, NW, Suite 700, Wa-

shington, District of Columbia 20001, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RELX Inc.

  Endereço : Seventh Floor, 230 Park Avenue, New 

York, NY 10169, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Publicações impressas, nomeadamen-

te, anuários, folhetos, compêndios em papel, brochu-

ras, boletins informativos, publicações comerciais, 

revistas, periódicos, boletins, programas e guias im-

pressos, e panfletos relacionados com a indústria do 

jogo, nenhuns dos quais relacionados com sectores de 

segurança ou assuntos financeiros; convites impressos; 

circulares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190109

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : American Gaming Association

  Endereço : 799 9th Street, NW, Suite 700, Wa-

shington, District of Columbia 20001, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RELX Inc.

  Endereço : Seventh Floor, 230 Park Avenue, New 

York, NY 10169, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Difusão de material áudio, visual, e 

audiovisual através de redes informáticas e redes de 

comunicações; provisão de fóruns em linha para trans-

missão de mensagens, revisões, notícias, entrevistas, 

pré-visualizações e de conteúdos multimédia; forneci-

mento de acesso a conteúdos multimédia e conteúdos 

gerados pelos utilizadores, bases de dados interactivas 

em l inha, videoconferências e fóruns, incluindo 

weblogs.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190112

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : American Gaming Association

  Endereço : 799 9th Street, NW, Suite 700, Wa-

shington, District of Columbia 20001, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RELX Inc.

  Endereço : Seventh Floor, 230 Park Avenue, New 

York, NY 10169, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador gravados; 

programas gravados para operação de computadores; 

software para computador gravados; suportes de dados 

magnéticos; suportes ópticos para dados; publicações 

electrónicas descarregáveis; programas de computador 

(software informático descarregável); programas de 

jogos de computados; discos compactos (fichas de me-

mória apenas de leitura).
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190113

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : American Gaming Association

  Endereço : 799 9th Street, NW, Suite 700, Wa-

shington, District of Columbia 20001, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RELX Inc.

  Endereço : Seventh Floor, 230 Park Avenue, New 

York, NY 10169, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Publicações impressas, nomeadamen-

te, anuários, folhetos, compêndios em papel, brochu-

ras, boletins informativos, publicações comerciais, 

revistas, periódicos, boletins, programas e guias im-

pressos, e panfletos relacionados com a indústria do 

jogo, nenhuns dos quais relacionados com sectores de 

segurança ou assuntos financeiros; convites impressos; 

circulares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190115

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : American Gaming Association

  Endereço : 799 9th Street, NW, Suite 700, Wa-

shington, District of Columbia 20001, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RELX Inc.

  Endereço : Seventh Floor, 230 Park Avenue, New 

York, NY 10169, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Difusão de material áudio, visual, e 

audiovisual através de redes informáticas e redes de 

comunicações; provisão de fóruns em linha para trans-

missão de mensagens, revisões, notícias, entrevistas, 

pré-visualizações e de conteúdos multimédia; forneci-

mento de acesso a conteúdos multimédia e conteúdos 

gerados pelos utilizadores, bases de dados interactivas 

em l inha, videoconferências e fóruns, incluindo 

weblogs.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190118

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; bandanas [lenços para pes-

coço]; cintos [vestuário]; bonés de basebol; bonés em 

malha; botas; casacos; fatos de fantasia para jogos de 

interpretação de personagens; vestidos; calçado; lu-

vas [vestuário]; fatos para o dia das bruxas; chapéus; 

chapelaria; sweatshirts com capuz; vestuário infantil 

(bebés); casacos curtos (vestuário); roupa de usar por 

casa; ceroulas; camisolas [pullovers]; vestuário para a 

chuva; sandálias; cachecóis; camisas; sapatos; calções; 

saias; roupa de noite; meias; calças de fato de treino; 

camisolas de treino; camisas de treino; fatos de banho; 

t-shirts; collants; tops (vestuário); fatos de treino.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190119

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações e de ra-

diodifusão; serviços de radiodifusão e streaming de 

competições e torneios de jogos de computador e de 
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vídeo através de redes de comunicação globais, a inter-

net e redes sem fios; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; serviços de difusão pela 

web através de redes de computador globais e locais; 

transmissão eletrónica sem fios de dados, imagens e 

informações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190120

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de 

entretenimento, nomeadamente, arranjo e realização 

de competições e torneios de jogos de computador e 

jogos de vídeo ao vivo; fornecimento de informações 

(incluindo informações sobre regras e regulamentos 

de jogos) aos jogadores, relacionadas com competições 

e torneios de jogos de computador e jogos de vídeo ao 

vivo; fornecimento de apresentações de áudio e vídeo 

não descarregáveis relacionados com competições e 

torneios de jogos de computador e jogos de vídeo atra-

vés de um website; fornecimento de informações de 

entretenimento não descarregáveis sobre competições 

e torneios de jogos de computador e jogos de vídeo 

através de um website; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, organização de reuniões com fãs e 

conferências ao vivo, com jogos interactivos entre par-

ticipantes, em áreas de jogos de computador e jogos de 

vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190121

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 672

H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190122

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 672

H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190123

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 672

H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190124

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

 LEONG IP FAI

  Endereço : 氹 18 A

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190125

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

 LEONG IP FAI

  Endereço : 氹 18 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190129

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : JMM Investments Limited

  Endereço : Units 2303-07, 23/F, Tower 1, Millen-

nium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kow-

loon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190130

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : JMM Investments Limited

  Endereço : Units 2303-07, 23/F, Tower 1, Millen-

nium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kow-

loon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190131

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : JMM Investments Limited

  Endereço : Units 2303-07, 23/F, Tower 1, Millen-

nium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kow-

loon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190134

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14
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[511]  Produtos : Artigos de relógios de parede e mesa 

e relojoaria, nomedamente relógios, relógios de pul-

so, componentes para artigos de relógios de parede e 

mesa e relojoaria e acessórios para artigos de relógios 

de parede e mesa e relojoaria não incluídos noutras 

classes, relógios de parede e mesa e outros instrumen-

tos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relógios 

de parede e mesa e relojoaria), braceletes para reló-

gios, pulseiras para relógios, ponteiros de relógios (re-

lógios de parede e mesa e relojoaria), caixas e estojos 

para oferta de relógios de parede e mesa e relojoaria e 

artigos de joalharia, mecanismos e peças para relógios 

para os mesmos; artigos de joalharia; pedras preciosas 

e pedras semipreciosas; metais preciosos e suas ligas; 

alfinetes (artigos de joalharia).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/07/05  Su íç a

N.º 10527/2021

[210]  N.º : N/190140

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

 Midea Group Co., Ltd.

  Endereço : 

6 B 26-28

 B26-28F, Midea Headquarter Building, No.6 Midea 

Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

灯

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190142

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190143

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190144

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190146

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

560 2 11 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

VCM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190147

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

560 2 11 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190148

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

560 2 11 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190149

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

560 2 11 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

VCM

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190150

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

560 2 11 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190151

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

560 2 11 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190152

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

560 2 11 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

VCM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190153

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

560 2 11 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 



N.º 1 — 5-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 197

[210]  N.º : N/190154

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

560 2 11 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190156

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

 ANNI HUANG

  Endereço : 61-4

 61-4 Shangchengyishu, Haiyan, Jiaxing City, Zhejiang 

Province, 314300 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de 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.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/177389 2021/12/10 2021/12/10 Pantone LLC 09

N/177390 2021/12/10 2021/12/10 Pantone LLC 10

N/177391 2021/12/10 2021/12/10 Pantone LLC 35

N/177948 2021/12/10 2021/12/10 Interfloor Limited 27

N/180247 2021/12/10 2021/12/10 AMANDA HARRINGTON LONDON LTD 03

N/180248 2021/12/10 2021/12/10 AMANDA HARRINGTON LONDON LTD 21

N/180249 2021/12/10 2021/12/10 AMANDA HARRINGTON LONDON LTD 03

N/180250 2021/12/10 2021/12/10 AMANDA HARRINGTON LONDON LTD 21

N/180310 2021/12/10 2021/12/10 Skims Body, Inc. 03

N/180318 2021/12/10 2021/12/10 Skims Body, Inc. 03
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/180902 2021/12/10 2021/12/10 FAST RETAILING CO., LTD. 41

N/181094 2021/12/10 2021/12/10

MING HO PUBLICATIONS CORPORATION LIMITED

09

N/181095 2021/12/10 2021/12/10

MING HO PUBLICATIONS CORPORATION LIMITED

41

N/181096 2021/12/10 2021/12/10

MING HO PUBLICATIONS CORPORATION LIMITED

09

N/181097 2021/12/10 2021/12/10

MING HO PUBLICATIONS CORPORATION LIMITED

41

N/181494 2021/12/10 2021/12/10 GREENHILL INTERNATIONAL WORLDWIDE LIMITED 03

N/181495 2021/12/10 2021/12/10 GREENHILL INTERNATIONAL WORLDWIDE LIMITED 05

N/181496 2021/12/10 2021/12/10 GREENHILL INTERNATIONAL WORLDWIDE LIMITED 30

N/181497 2021/12/10 2021/12/10 GREENHILL INTERNATIONAL WORLDWIDE LIMITED 35

N/181527 2021/12/10 2021/12/10 TRATON SE 07

N/181530 2021/12/10 2021/12/10 TRATON SE 12

N/181531 2021/12/10 2021/12/10 TRATON SE 16

N/181532 2021/12/10 2021/12/10 TRATON SE 07

N/181535 2021/12/10 2021/12/10 TRATON SE 12

N/181536 2021/12/10 2021/12/10 TRATON SE 16

N/181587 2021/12/10 2021/12/10

MING HO PUBLICATIONS CORPORATION LIMITED

09

N/181588 2021/12/10 2021/12/10

MING HO PUBLICATIONS CORPORATION LIMITED

41

N/181831 2021/12/10 2021/12/10 De Beers UK Limited 42

N/181978 2021/12/10 2021/12/10 OLIMPIA SPLENDID S.P.A. 11

N/181979 2021/12/10 2021/12/10 OLIMPIA SPLENDID S.P.A. 11

N/182079 2021/12/10 2021/12/10 Galaxy Entertainment Licensing Limited 16

N/182087 2021/12/10 2021/12/10 Galaxy Entertainment Licensing Limited 16

N/182095 2021/12/10 2021/12/10 Galaxy Entertainment Licensing Limited 16

N/182122 2021/12/10 2021/12/10 RIMOWA GmbH 25

N/182195 2021/12/10 2021/12/10 TotalEnergies SE 01

N/182197 2021/12/10 2021/12/10 TotalEnergies SE 07

N/182198 2021/12/10 2021/12/10 TotalEnergies SE 09

N/182199 2021/12/10 2021/12/10 TotalEnergies SE 37

N/182200 2021/12/10 2021/12/10 TotalEnergies SE 39

N/182201 2021/12/10 2021/12/10 TotalEnergies SE 40

N/182227 2021/12/10 2021/12/10 NOVARTIS AG 05

N/182228 2021/12/10 2021/12/10 NOVARTIS AG 05

N/182229 2021/12/10 2021/12/10 NOVARTIS AG 05

N/182230 2021/12/10 2021/12/10 NOVARTIS AG 05

N/182231 2021/12/10 2021/12/10 NOVARTIS AG 05
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/182232 2021/12/10 2021/12/10 NOVARTIS AG 05

N/182233 2021/12/10 2021/12/10 Merck Sharp & Dohme Corp. 44

N/182234 2021/12/10 2021/12/10 Merck Sharp & Dohme Corp. 44

N/182235 2021/12/10 2021/12/10 Merck Sharp & Dohme Corp. 44

N/182266 2021/12/10 2021/12/10 41

N/182304 2021/12/10 2021/12/10 Scotch & Soda B.V. 09

N/182306 2021/12/10 2021/12/10 Scotch & Soda B.V. 18

N/182307 2021/12/10 2021/12/10 Scotch & Soda B.V. 25

N/182363 2021/12/10 2021/12/10 29

N/182364 2021/12/10 2021/12/10 35

N/182774 2021/12/10 2021/12/10 Advanced Micro Devices, Inc. 09

N/182801 2021/12/10 2021/12/10 16

N/182802 2021/12/10 2021/12/10 25

N/182962 2021/12/10 2021/12/10 03

N/182963 2021/12/10 2021/12/10 03

N/182964 2021/12/10 2021/12/10 03

N/182965 2021/12/10 2021/12/10 05

N/182980 2021/12/10 2021/12/10 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/183000 2021/12/10 2021/12/10 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/183001 2021/12/10 2021/12/10 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/183002 2021/12/10 2021/12/10 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/183003 2021/12/10 2021/12/10 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/183106 2021/12/10 2021/12/10 Palmerston Limited 35

N/183108 2021/12/10 2021/12/10 Palmerston Limited 42

N/183111 2021/12/10 2021/12/10 Palmerston Limited 35

N/183113 2021/12/10 2021/12/10 Palmerston Limited 42

N/183138 2021/12/10 2021/12/10 18

N/183140 2021/12/10 2021/12/10 18

N/183144 2021/12/10 2021/12/10 ＤＯＵＢＬＥ 18

N/183145 2021/12/10 2021/12/10 ＤＯＵＢＬＥ 18

N/183183 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

14

N/183184 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

16

N/183185 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

18

N/183186 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

20

N/183188 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

24
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/183189 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

25

N/183191 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

28

N/183192 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

35

N/183193 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

38

N/183194 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

41

N/183198 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

14

N/183199 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

16

N/183200 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

18

N/183201 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

20

N/183203 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

24

N/183204 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

25

N/183206 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

28

N/183207 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

35

N/183208 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

38

N/183209 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

41

N/183241 2021/12/10 2021/12/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/183242 2021/12/10 2021/12/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/183341 2021/12/10 2021/12/10 Strides Global Consumer Healthcare Limited 05

N/183345 2021/12/10 2021/12/10 ACER INCORPORATED 06

N/183352 2021/12/10 2021/12/10 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

32

N/183569 2021/12/10 2021/12/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/183570 2021/12/10 2021/12/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/183571 2021/12/10 2021/12/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/183572 2021/12/10 2021/12/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/183575 2021/12/10 2021/12/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/183576 2021/12/10 2021/12/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/183588 2021/12/10 2021/12/10 SAVENCIA SA 29

N/183659 2021/12/10 2021/12/10

Sociedade De Desenvolvimento Buyers De Macau Limitada/ 

/Macau Buyers Development Company Limited

35

N/183667 2021/12/10 2021/12/10 FOOD LABORATORIES INC. 32

N/183702 2021/12/10 2021/12/10 SAN-X KABUSHIKI KAISHA (SAN-X CO. LTD.) 18

N/183703 2021/12/10 2021/12/10 SAN-X KABUSHIKI KAISHA (SAN-X CO. LTD.) 25

N/183704 2021/12/10 2021/12/10 SAN-X KABUSHIKI KAISHA (SAN-X CO. LTD.) 18

N/183705 2021/12/10 2021/12/10 SAN-X KABUSHIKI KAISHA (SAN-X CO. LTD.) 25

N/183706 2021/12/10 2021/12/10 SAN-X KABUSHIKI KAISHA (SAN-X CO. LTD.) 35

N/183756 2021/12/10 2021/12/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 18

N/183757 2021/12/10 2021/12/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 21

N/183832 2021/12/10 2021/12/10 Tving Co., Ltd. 38

N/183871 2021/12/10 2021/12/10 21

N/183872 2021/12/10 2021/12/10 21

N/183882 2021/12/10 2021/12/10 Colopl, Inc. 09

N/183883 2021/12/10 2021/12/10 Colopl, Inc. 38

N/183884 2021/12/10 2021/12/10 Colopl, Inc. 41

N/183982 2021/12/10 2021/12/10 LOVEBONITO HOLDINGS PTE. LTD. 09

N/183986 2021/12/10 2021/12/10 LOVEBONITO HOLDINGS PTE. LTD. 18

N/184050 2021/12/10 2021/12/10 11

N/184052 2021/12/10 2021/12/10 11

N/184118 2021/12/10 2021/12/10 INA International Ltd. 25

N/184119 2021/12/10 2021/12/10 INA International Ltd. 28

N/184125 2021/12/10 2021/12/10 KASK S.P.A. 09

N/184133 2021/12/10 2021/12/10 25

N/184179 2021/12/10 2021/12/10 CHLOE, Société par actions simplifiée 25

N/184181 2021/12/10 2021/12/10 36

N/184182 2021/12/10 2021/12/10 36

N/184189 2021/12/10 2021/12/10 35

N/184230 2021/12/10 2021/12/10

CKD Bio Corporation

05

N/184231 2021/12/10 2021/12/10

CKD Bio Corporation

31

N/184266 2021/12/10 2021/12/10 OLAM INTERNATIONAL LIMITED 31
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N/184268 2021/12/10 2021/12/10 OLAM INTERNATIONAL LIMITED 31

N/184271 2021/12/10 2021/12/10 BetterYou Limited 05

N/184402 2021/12/10 2021/12/10 09

N/184404 2021/12/10 2021/12/10 16

N/184405 2021/12/10 2021/12/10 21

N/184406 2021/12/10 2021/12/10 24

N/184407 2021/12/10 2021/12/10 41

N/184421 2021/12/10 2021/12/10

COMPANHIA DE SEGUROS DE MACAU, S.A., em inglês 

MACAU INSURANCE COMPANY LIMITED

36

N/184423 2021/12/10 2021/12/10

SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES 

M ACAU, S. A . , e m i n g l ê s M ACAU P E N S I O N F U N D 

MANAGEMENT COMPANY LIMITED

36

N/184424 2021/12/10 2021/12/10

SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES 

M ACAU, S. A . , e m i n g l ê s M ACAU P E N S I O N F U N D 

MANAGEMENT COMPANY LIMITED

36

N/184481 2021/12/10 2021/12/10 KAROLIN KUUSIK 25

N/184482 2021/12/10 2021/12/10 KAROLIN KUUSIK 35

N/184550 2021/12/10 2021/12/10 36

N/184564 2021/12/10 2021/12/10 36

N/184571 2021/12/10 2021/12/10 36

N/184661 2021/12/10 2021/12/10 Primaham (Thailand) Co., Ltd. 29

N/184717 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

14

N/184718 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

16

N/184719 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

18

N/184720 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

20

N/184722 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

24

N/184723 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

25

N/184725 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

28

N/184726 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

35

N/184727 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

38

N/184728 2021/12/10 2021/12/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

41
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N/184729 2021/12/10 2021/12/10 Cellap Laboratoire S.A. 03

N/184754 2021/12/10 2021/12/10 JLWH PTE. LTD. 03

N/184755 2021/12/10 2021/12/10 JLWH PTE. LTD. 05

N/184756 2021/12/10 2021/12/10 JLWH PTE. LTD. 16

N/184757 2021/12/10 2021/12/10 JLWH PTE. LTD. 29

N/184758 2021/12/10 2021/12/10 JLWH PTE. LTD. 30

N/184759 2021/12/10 2021/12/10 JLWH PTE. LTD. 32

N/184760 2021/12/10 2021/12/10 JLWH PTE. LTD. 35

N/184785 2021/12/10 2021/12/10 AMI PARIS 14

N/184786 2021/12/10 2021/12/10 AMI PARIS 18

N/184787 2021/12/10 2021/12/10 AMI PARIS 25

N/184788 2021/12/10 2021/12/10 AMI PARIS 14

N/184789 2021/12/10 2021/12/10 AMI PARIS 18

N/184790 2021/12/10 2021/12/10 AMI PARIS 25

N/184992 2021/12/10 2021/12/10 25

N/184993 2021/12/10 2021/12/10 25

N/185021 2021/12/10 2021/12/10 30

N/185059 2021/12/10 2021/12/10 30

N/185071 2021/12/10 2021/12/10 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 32

N/185072 2021/12/10 2021/12/10 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 03

N/185073 2021/12/10 2021/12/10 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 29

N/185082 2021/12/10 2021/12/10 Space Exploration Technologies Corp. 09

N/185131 2021/12/10 2021/12/10 NHN JAPAN KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS 

NHN JAPAN Corp.)

41

N/185184 2021/12/10 2021/12/10 Viña Almaviva S.A. 33

N/185217 2021/12/10 2021/12/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/185218 2021/12/10 2021/12/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/185219 2021/12/10 2021/12/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/185229 2021/12/10 2021/12/10 TRIBALLAT NOYAL 29

N/185230 2021/12/10 2021/12/10 TRIBALLAT NOYAL 32

N/185231 2021/12/10 2021/12/10 TRIBALLAT NOYAL 29

N/185232 2021/12/10 2021/12/10 TRIBALLAT NOYAL 32

N/185272 2021/12/10 2021/12/10 07

N/185274 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185275 2021/12/10 2021/12/10 37

N/185276 2021/12/10 2021/12/10 41

N/185277 2021/12/10 2021/12/10 42
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N/185293 2021/12/10 2021/12/10

CHEN XIANGHAO

25

N/185294 2021/12/10 2021/12/10

SOCIEDADE DE RESTAURANTES SUCCESS, LIMITADA

43

N/185295 2021/12/10 2021/12/10

SOCIEDADE DE RESTAURANTES SUCCESS, LIMITADA

43

N/185296 2021/12/10 2021/12/10 Star Plus Development Limited 29

N/185297 2021/12/10 2021/12/10 Star Plus Development Limited 30

N/185298 2021/12/10 2021/12/10 Star Plus Development Limited 32

N/185299 2021/12/10 2021/12/10 Star Plus Development Limited 35

N/185300 2021/12/10 2021/12/10 Star Plus Development Limited 29

N/185301 2021/12/10 2021/12/10 Star Plus Development Limited 30

N/185302 2021/12/10 2021/12/10 Star Plus Development Limited 32

N/185303 2021/12/10 2021/12/10 Star Plus Development Limited 35

N/185306 2021/12/10 2021/12/10 H. Lundbeck A/S 05

N/185307 2021/12/10 2021/12/10 05

N/185308 2021/12/10 2021/12/10 30

N/185309 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185310 2021/12/10 2021/12/10 05

N/185311 2021/12/10 2021/12/10 30

N/185332 2021/12/10 2021/12/10 Lenzing Aktiengesellschaft 09

N/185333 2021/12/10 2021/12/10 Lenzing Aktiengesellschaft 10

N/185335 2021/12/10 2021/12/10 41

N/185336 2021/12/10 2021/12/10 14

N/185337 2021/12/10 2021/12/10 10

N/185338 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

03

N/185339 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

05

N/185340 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

08

N/185341 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

09

N/185342 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

10

N/185343 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

14

N/185344 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

16

N/185345 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

18
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N/185346 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

20

N/185347 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

21

N/185348 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

24

N/185349 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

25

N/185350 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

28

N/185351 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

29

N/185352 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

30

N/185353 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

31

N/185354 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

32

N/185355 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

33

N/185356 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

34

N/185357 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

35

N/185358 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

41

N/185359 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

42

N/185360 2021/12/10 2021/12/10

QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

44

N/185364 2021/12/10 2021/12/10 43

N/185366 2021/12/10 2021/12/10 07

N/185367 2021/12/10 2021/12/10 09

N/185368 2021/12/10 2021/12/10 11

N/185369 2021/12/10 2021/12/10 21

N/185370 2021/12/10 2021/12/10 07

N/185371 2021/12/10 2021/12/10 09

N/185372 2021/12/10 2021/12/10 11

N/185373 2021/12/10 2021/12/10 21

N/185374 2021/12/10 2021/12/10 07

N/185375 2021/12/10 2021/12/10 09

N/185376 2021/12/10 2021/12/10 11

N/185377 2021/12/10 2021/12/10 21
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N/185378 2021/12/10 2021/12/10

Da Z Group Co. Limited

09

N/185379 2021/12/10 2021/12/10

Da Z Group Co. Limited

35

N/185380 2021/12/10 2021/12/10

Da Z Group Co. Limited

38

N/185381 2021/12/10 2021/12/10

Da Z Group Co. Limited

41

N/185382 2021/12/10 2021/12/10 30

N/185383 2021/12/10 2021/12/10 05

N/185386 2021/12/10 2021/12/10 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

43

N/185387 2021/12/10 2021/12/10 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

43

N/185388 2021/12/10 2021/12/10 NAOS 03

N/185389 2021/12/10 2021/12/10 NAOS 03

N/185390 2021/12/10 2021/12/10 NAOS 03

N/185391 2021/12/10 2021/12/10 NAOS 03

N/185392 2021/12/10 2021/12/10 NAOS 03

N/185393 2021/12/10 2021/12/10 NAOS 03

N/185394 2021/12/10 2021/12/10 NAOS 03

N/185395 2021/12/10 2021/12/10 NAOS 03

N/185396 2021/12/10 2021/12/10 NAOS 03

N/185397 2021/12/10 2021/12/10 NAOS 03

N/185398 2021/12/10 2021/12/10 NAOS 05

N/185404 2021/12/10 2021/12/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 09

N/185405 2021/12/10 2021/12/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 14

N/185406 2021/12/10 2021/12/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 18

N/185407 2021/12/10 2021/12/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 25

N/185408 2021/12/10 2021/12/10 10

N/185409 2021/12/10 2021/12/10

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

35

N/185410 2021/12/10 2021/12/10

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

29

N/185411 2021/12/10 2021/12/10

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

32

N/185412 2021/12/10 2021/12/10

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

35

N/185434 2021/12/10 2021/12/10

KUOK CHON WANG 

25

N/185438 2021/12/10 2021/12/10 DFI International Brands Limited 35

N/185439 2021/12/10 2021/12/10 DFI International Brands Limited 36
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N/185441 2021/12/10 2021/12/10 DFI International Brands Limited 43

N/185442 2021/12/10 2021/12/10 DFI International Brands Limited 44

N/185446 2021/12/10 2021/12/10 Löwenzahn Organics GmbH 05

N/185447 2021/12/10 2021/12/10 Löwenzahn Organics GmbH 29

N/185448 2021/12/10 2021/12/10 Löwenzahn Organics GmbH 30

N/185449 2021/12/10 2021/12/10

APAISER GROUP PTE.LTD.

11

N/185450 2021/12/10 2021/12/10 Novozymes A/S 01

N/185451 2021/12/10 2021/12/10 Novozymes A/S 05

N/185452 2021/12/10 2021/12/10 Jet Aviation Management AG 37

N/185453 2021/12/10 2021/12/10 Jet Aviation Management AG 39

N/185454 2021/12/10 2021/12/10 KODANSHA LTD. 41

N/185455 2021/12/10 2021/12/10 KODANSHA LTD. 09

N/185461 2021/12/10 2021/12/10 YEUNG Ching Lam 43

N/185462 2021/12/10 2021/12/10 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 09

N/185463 2021/12/10 2021/12/10 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 18

N/185468 2021/12/10 2021/12/10 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 27

N/185470 2021/12/10 2021/12/10 Lemon Inc. 09

N/185471 2021/12/10 2021/12/10 Lemon Inc. 42

N/185472 2021/12/10 2021/12/10 Lemon Inc. 09

N/185473 2021/12/10 2021/12/10 Lemon Inc. 42

N/185474 2021/12/10 2021/12/10

LEI SOI NA 

30

N/185475 2021/12/10 2021/12/10

LEI SOI NA 

43

N/185476 2021/12/10 2021/12/10

José João Leal Gonsalves Lupi

45

N/185479 2021/12/10 2021/12/10 25

N/185480 2021/12/10 2021/12/10 28

N/185481 2021/12/10 2021/12/10 43

N/185482 2021/12/10 2021/12/10 ISA TANTEC 

A.P. XPRESS LIMITED

18

N/185483 2021/12/10 2021/12/10 36

N/185484 2021/12/10 2021/12/10 38

N/185485 2021/12/10 2021/12/10

Winner Food Products Limited

30

N/185486 2021/12/10 2021/12/10

Winner Food Products Limited

30

N/185487 2021/12/10 2021/12/10

Winner Food Products Limited

30

N/185488 2021/12/10 2021/12/10

Winner Food Products Limited

30
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N/185492 2021/12/10 2021/12/10

miHoYo Co., Ltd.

09

N/185493 2021/12/10 2021/12/10

miHoYo Co., Ltd.

16

N/185496 2021/12/10 2021/12/10

miHoYo Co., Ltd.

35

N/185497 2021/12/10 2021/12/10

miHoYo Co., Ltd.

38

N/185498 2021/12/10 2021/12/10

miHoYo Co., Ltd.

41

N/185499 2021/12/10 2021/12/10

miHoYo Co., Ltd.

42

N/185500 2021/12/10 2021/12/10

miHoYo Co., Ltd.

09

N/185501 2021/12/10 2021/12/10

miHoYo Co., Ltd.

16

N/185504 2021/12/10 2021/12/10

miHoYo Co., Ltd.

35

N/185505 2021/12/10 2021/12/10

miHoYo Co., Ltd.

38

N/185506 2021/12/10 2021/12/10

miHoYo Co., Ltd.

41

N/185507 2021/12/10 2021/12/10

miHoYo Co., Ltd.

42

N/185512 2021/12/10 2021/12/10 Stemline Therapeutics, Inc. 05

N/185514 2021/12/10 2021/12/10 Eu Yan Sang International Ltd 05

N/185515 2021/12/10 2021/12/10 21

N/185516 2021/12/10 2021/12/10 30

N/185517 2021/12/10 2021/12/10 41

N/185518 2021/12/10 2021/12/10 RATSIMBAZAFY Andriamirija, Nirina 18

N/185519 2021/12/10 2021/12/10 RATSIMBAZAFY Andriamirija, Nirina 35

N/185520 2021/12/10 2021/12/10

EdgeRay Technologies Co., Ltd.

09

N/185521 2021/12/10 2021/12/10

EdgeRay Technologies Co., Ltd.

35

N/185522 2021/12/10 2021/12/10

EdgeRay Technologies Co., Ltd.

38

N/185523 2021/12/10 2021/12/10

EdgeRay Technologies Co., Ltd.

42

N/185525 2021/12/10 2021/12/10 29

N/185526 2021/12/10 2021/12/10 30

N/185527 2021/12/10 2021/12/10 29

N/185528 2021/12/10 2021/12/10 30
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N/185539 2021/12/10 2021/12/10

CHAN SEK CHIO

05

N/185541 2021/12/10 2021/12/10

CHAN SEK CHIO

03

N/185542 2021/12/10 2021/12/10

CHAN SEK CHIO

05

N/185544 2021/12/10 2021/12/10

HO KA U 

25

N/185545 2021/12/10 2021/12/10 09

N/185547 2021/12/10 2021/12/10 Concepts Management (H.K.) Limited 14

N/185548 2021/12/10 2021/12/10 Concepts Management (H.K.) Limited 35

N/185549 2021/12/10 2021/12/10 Concepts Management (H.K.) Limited 14

N/185550 2021/12/10 2021/12/10 Concepts Management (H.K.) Limited 35

N/185564 2021/12/10 2021/12/10 G.House-Investimentos, S.A. 35

N/185565 2021/12/10 2021/12/10 G.House-Investimentos, S.A. 35

N/185566 2021/12/10 2021/12/10 G.House-Investimentos, S.A. 35

N/185567 2021/12/10 2021/12/10 30

N/185568 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185569 2021/12/10 2021/12/10 Concepts Management (H.K.) Limited 14

N/185570 2021/12/10 2021/12/10 Concepts Management (H.K.) Limited 35

N/185572 2021/12/10 2021/12/10 MORGANS GROUP LLC 36

N/185573 2021/12/10 2021/12/10 MORGANS GROUP LLC 43

N/185587 2021/12/10 2021/12/10

VITA GREEN HEALTH PRODUCTS COMPANY LIMITED

03

N/185588 2021/12/10 2021/12/10

VITA GREEN HEALTH PRODUCTS COMPANY LIMITED

05

N/185589 2021/12/10 2021/12/10

VITA GREEN HEALTH PRODUCTS COMPANY LIMITED

29

N/185590 2021/12/10 2021/12/10

VITA GREEN HEALTH PRODUCTS COMPANY LIMITED

30

N/185591 2021/12/10 2021/12/10

VITA GREEN HEALTH PRODUCTS COMPANY LIMITED

31

N/185592 2021/12/10 2021/12/10

VITA GREEN HEALTH PRODUCTS COMPANY LIMITED

32

N/185601 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

03

N/185602 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

14

N/185603 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

18

N/185604 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

25
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N/185605 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

27

N/185606 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

28

N/185607 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

35

N/185608 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

03

N/185609 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

14

N/185610 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

27

N/185611 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

35

N/185612 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

09

N/185613 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

18

N/185614 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

25

N/185615 2021/12/10 2021/12/10

DESCENTE CHINA IP LIMITED

28

N/185616 2021/12/10 2021/12/10 05

N/185617 2021/12/10 2021/12/10 05

N/185618 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185622 2021/12/10 2021/12/10

WA N G F O N G BU I L D I N G M AT E R I A LS T R A D I N G 

COMPANY LIMITED

35

N/185623 2021/12/10 2021/12/10

WA N G F O N G BU I L D I N G M AT E R I A LS T R A D I N G 

COMPANY LIMITED

39

N/185624 2021/12/10 2021/12/10 CVA 

CVA DREAMS (HK) COMPANY

35

N/185625 2021/12/10 2021/12/10 CVA 

CVA DREAMS (HK) COMPANY

36

N/185628 2021/12/10 2021/12/10 SUNREEVE Co., Ltd. 09

N/185629 2021/12/10 2021/12/10

CHI FUNG FOOD COMPANY LIMITED

35

N/185630 2021/12/10 2021/12/10 Heidelberger Brauerei GmbH 32

N/185632 2021/12/10 2021/12/10

NEW HIGH LIMITED

24

N/185633 2021/12/10 2021/12/10 29

N/185634 2021/12/10 2021/12/10 18

N/185635 2021/12/10 2021/12/10 25
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/185636 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185637 2021/12/10 2021/12/10 03

N/185638 2021/12/10 2021/12/10 05

N/185639 2021/12/10 2021/12/10 29

N/185641 2021/12/10 2021/12/10 Institut Allergosan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und 

Vertriebs GmbH

05

N/185642 2021/12/10 2021/12/10 Institut Allergosan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und 

Vertriebs GmbH

05

N/185643 2021/12/10 2021/12/10 30

N/185644 2021/12/10 2021/12/10 32

N/185645 2021/12/10 2021/12/10 33

N/185646 2021/12/10 2021/12/10 43

N/185657 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 18

N/185658 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 25

N/185659 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 35

N/185660 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 37

N/185662 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 37

N/185666 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 18

N/185667 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 25

N/185668 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 35

N/185669 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 37

N/185673 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 18

N/185674 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 25

N/185675 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 35

N/185676 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 37

N/185677 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185678 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185679 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185680 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185681 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185682 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 37

N/185683 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185684 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185685 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185686 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185691 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185693 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 35

N/185694 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 41

N/185695 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185697 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 35
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/185698 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 41

N/185699 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185701 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 35

N/185702 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 41

N/185703 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185705 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 35

N/185706 2021/12/10 2021/12/10 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 41

N/185708 2021/12/10 2021/12/10 41

N/185710 2021/12/10 2021/12/10 FAST RETAILING CO., LTD. 45

N/185713 2021/12/10 2021/12/10 44

N/185723 2021/12/10 2021/12/10 Las Vegas Sands Corp. 33

N/185724 2021/12/10 2021/12/10 Las Vegas Sands Corp. 33

N/185725 2021/12/10 2021/12/10 Las Vegas Sands Corp. 33

N/185726 2021/12/10 2021/12/10

HONG KONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED

05

N/185728 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185729 2021/12/10 2021/12/10 43

N/185730 2021/12/10 2021/12/10 01

N/185731 2021/12/10 2021/12/10

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

09

N/185732 2021/12/10 2021/12/10

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

41

N/185733 2021/12/10 2021/12/10

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

09

N/185734 2021/12/10 2021/12/10

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

41

N/185735 2021/12/10 2021/12/10

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

09

N/185736 2021/12/10 2021/12/10

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

41

N/185737 2021/12/10 2021/12/10 07

N/185738 2021/12/10 2021/12/10 11

N/185739 2021/12/10 2021/12/10 21

N/185740 2021/12/10 2021/12/10 03

N/185743 2021/12/10 2021/12/10 叁  

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

35

N/185744 2021/12/10 2021/12/10 Amazon Technologies, Inc. 35

N/185747 2021/12/10 2021/12/10 05

N/185748 2021/12/10 2021/12/10 09

N/185749 2021/12/10 2021/12/10 10

N/185750 2021/12/10 2021/12/10 35
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/185751 2021/12/10 2021/12/10 38

N/185752 2021/12/10 2021/12/10 42

N/185753 2021/12/10 2021/12/10 44

N/185754 2021/12/10 2021/12/10 21

N/185755 2021/12/10 2021/12/10 21

N/185758 2021/12/10 2021/12/10

Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd

09

N/185759 2021/12/10 2021/12/10

Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd

42

N/185760 2021/12/10 2021/12/10

Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd

44

N/185761 2021/12/10 2021/12/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 05

N/185762 2021/12/10 2021/12/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 10

N/185763 2021/12/10 2021/12/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 05

N/185764 2021/12/10 2021/12/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 10

N/185765 2021/12/10 2021/12/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 05

N/185766 2021/12/10 2021/12/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 10

N/185767 2021/12/10 2021/12/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 05

N/185768 2021/12/10 2021/12/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 10

N/185769 2021/12/10 2021/12/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 05

N/185770 2021/12/10 2021/12/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 10

N/185772 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185773 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185774 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185775 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185778 2021/12/10 2021/12/10

WONG CHI KEI

39

N/185787 2021/12/10 2021/12/10 07

N/185789 2021/12/10 2021/12/10 34

N/185790 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185791 2021/12/10 2021/12/10 37

N/185793 2021/12/10 2021/12/10 39

N/185794 2021/12/10 2021/12/10 40

N/185796 2021/12/10 2021/12/10 42

N/185797 2021/12/10 2021/12/10 43

N/185798 2021/12/10 2021/12/10 45

N/185800 2021/12/10 2021/12/10

Cai Xiuxia 

33

N/185801 2021/12/10 2021/12/10

WEN SHIFANG

43

N/185806 2021/12/10 2021/12/10 SANOFI 05
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/185807 2021/12/10 2021/12/10 SANOFI 05

N/185808 2021/12/10 2021/12/10 SANOFI 05

N/185809 2021/12/10 2021/12/10 SANOFI 05

N/185810 2021/12/10 2021/12/10 SANOFI 05

N/185811 2021/12/10 2021/12/10 SANOFI 05

N/185815 2021/12/10 2021/12/10 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/185824 2021/12/10 2021/12/10

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

10

N/185825 2021/12/10 2021/12/10

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

42

N/185826 2021/12/10 2021/12/10

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

10

N/185827 2021/12/10 2021/12/10

Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

42

N/185828 2021/12/10 2021/12/10 25

N/185833 2021/12/10 2021/12/10 29

N/185834 2021/12/10 2021/12/10 30

N/185835 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185836 2021/12/10 2021/12/10 43

N/185840 2021/12/10 2021/12/10 Daiso Industries Co., Ltd. 03

N/185842 2021/12/10 2021/12/10 Daiso Industries Co., Ltd. 08

N/185843 2021/12/10 2021/12/10 Daiso Industries Co., Ltd. 09

N/185844 2021/12/10 2021/12/10 Daiso Industries Co., Ltd. 14

N/185845 2021/12/10 2021/12/10 Daiso Industries Co., Ltd. 16

N/185849 2021/12/10 2021/12/10 Daiso Industries Co., Ltd. 24

N/185850 2021/12/10 2021/12/10 Daiso Industries Co., Ltd. 25

N/185851 2021/12/10 2021/12/10 Daiso Industries Co., Ltd. 26

N/185852 2021/12/10 2021/12/10 Daiso Industries Co., Ltd. 27

N/185853 2021/12/10 2021/12/10 Daiso Industries Co., Ltd. 28

N/185854 2021/12/10 2021/12/10 Daiso Industries Co., Ltd. 35

N/185855 2021/12/10 2021/12/10 POLA INC. 03

N/185856 2021/12/10 2021/12/10 SEGA CORPORATION 09

N/185857 2021/12/10 2021/12/10 SEGA CORPORATION 41

N/185860 2021/12/10 2021/12/10 SEGA CORPORATION 09

N/185861 2021/12/10 2021/12/10 SEGA CORPORATION 41

N/185864 2021/12/10 2021/12/10

ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

19

N/185865 2021/12/10 2021/12/10

ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

20

N/185866 2021/12/10 2021/12/10

ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

35
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N/185867 2021/12/10 2021/12/10

ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

11

N/185868 2021/12/10 2021/12/10

ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

19

N/185869 2021/12/10 2021/12/10

ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

20

N/185870 2021/12/10 2021/12/10

ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

35

N/185872 2021/12/10 2021/12/10 FrieslandCampina Nederland B.V. 01

N/185892 2021/12/10 2021/12/10 Shangri-La International Hotel Management Limited 35

N/185894 2021/12/10 2021/12/10 Shangri-La International Hotel Management Limited 35

N/185895 2021/12/10 2021/12/10 Shangri-La International Hotel Management Limited 43

N/185896 2021/12/10 2021/12/10 AstraZeneca AB 05

N/185897 2021/12/10 2021/12/10 AstraZeneca AB 05

N/185898 2021/12/10 2021/12/10 AstraZeneca AB 05

N/185900 2021/12/10 2021/12/10

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

29

N/185901 2021/12/10 2021/12/10

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

30

N/185902 2021/12/10 2021/12/10

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

32

N/185903 2021/12/10 2021/12/10

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

29

N/185904 2021/12/10 2021/12/10

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

30

N/185905 2021/12/10 2021/12/10

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

32

N/185909 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185910 2021/12/10 2021/12/10 42

N/185911 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185912 2021/12/10 2021/12/10 42

N/185928 2021/12/10 2021/12/10

Huawei Technologies Co., Ltd.

14

N/185929 2021/12/10 2021/12/10

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/185932 2021/12/10 2021/12/10 05

N/185938 2021/12/10 2021/12/10 KABUSHIKI KAISHA PILOT CORPORATION (ALSO 

TRADING AS PILOT CORPORATION)

28

N/185939 2021/12/10 2021/12/10 AstraZeneca AB 05

N/185943 2021/12/10 2021/12/10 43

N/185945 2021/12/10 2021/12/10 43

N/185948 2021/12/10 2021/12/10 35

N/185949 2021/12/10 2021/12/10 36
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/185959 2021/12/10 2021/12/10 29

N/185972 2021/12/10 2021/12/10 Tam Jai International Co. Limited 16

N/185973 2021/12/10 2021/12/10 Tam Jai International Co. Limited 29

N/185974 2021/12/10 2021/12/10 Tam Jai International Co. Limited 30

N/185975 2021/12/10 2021/12/10 Tam Jai International Co. Limited 32

N/185976 2021/12/10 2021/12/10 Tam Jai International Co. Limited 35

N/185977 2021/12/10 2021/12/10 Tam Jai International Co. Limited 43

N/185989 2021/12/10 2021/12/10

Everest Medicines (China) Co., Ltd.

05

N/185990 2021/12/10 2021/12/10 NANOLAYR LIMITED 05

N/185992 2021/12/10 2021/12/10 NANOLAYR LIMITED 03

N/185993 2021/12/10 2021/12/10 NANOLAYR LIMITED 05

N/185994 2021/12/10 2021/12/10 NANOLAYR LIMITED 09

N/185995 2021/12/10 2021/12/10 NANOLAYR LIMITED 10

N/185999 2021/12/10 2021/12/10 NANOLAYR LIMITED 42

N/186000 2021/12/10 2021/12/10 NANOLAYR LIMITED 03

N/186007 2021/12/10 2021/12/10 SEGA CORPORATION 09

N/186008 2021/12/10 2021/12/10 SEGA CORPORATION 41

N/186018 2021/12/10 2021/12/10

ISDIN, S.A.

03

N/186019 2021/12/10 2021/12/10

ISDIN, S.A.

03

N/186020 2021/12/10 2021/12/10

ISDIN, S.A.

03

N/186021 2021/12/10 2021/12/10

ISDIN, S.A.

03

N/186022 2021/12/10 2021/12/10

ISDIN, S.A.

03

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.º N/174680

 Data de registo 2021/12/10

 Data de despacho 2021/12/10

 Titular

 Classe 5
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216 214 2 a

 

 N.º N/178698 N/178700

 Data de registo 2021/12/10

 Data de despacho 2021/12/10

 Titular /

WONG YUK LAN DORA/WO CHEUK LUNG

 Classe 29

216 214 2 a  “peixe, aves domésticas e carnes de caça; frutas e vegetais em conserva, 

congeladas, secas e cozinhadas; gelatinas, geleias, compotas; ovos, leite, queijo, manteiga, iogurte e outros lacticínios; óleos e 

gorduras comestíveis; almôndegas de carne de peixe”  “carne, extractos de carne; almôndegas de carne de 

vaca; carne do peito (carne de vaca) (brisket)” 

 N.º N/179128

 Data de registo 2021/12/10

 Data de despacho 2021/12/10

 Titular

WISE SUPPLY CHAIN COMPANY LIMITED

 Classe 5

216 214 2 a 酶

 

 N.º N/181990

 Data de registo 2021/12/10

 Data de despacho 2021/12/10

 Titular

WONG Hao Leng

 Classe 5

216 214 2 a

 

 N.º N/182164

 Data de registo 2021/12/10

 Data de despacho 2021/12/10

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 

 N.º N/185626

 Data de registo 2021/12/10

 Data de despacho 2021/12/10

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a
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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/171171 2021/12/07

LAM CHIN CHI

31 214 1 b 9 1 c

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/171755 2021/12/10 35 214 2 b 215 9 1 c

214 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a 

alínea a) do art.º 214.º

N/171756 2021/12/10 41 214 2 b 215 9 1 c

214 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a 

alínea a) do art.º 214.º

N/172206 2021/12/10 09 214 2 b 215 1 9 1

c 214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi 

alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/175681 2021/12/10 Swatch AG (Swatch SA) 

(Swatch Ltd)

14 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/175912 2021/12/10

SOU CHENG HOI

30 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/179438 2021/12/10

Cheong Kou Kei

33 214 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/180116 2021/12/10

ALVES, EUGÉNIA LAO

29 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/180121 2021/12/10 43 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/180236 2021/12/10 Islestarr Holdings Limited 03 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/180927 2021/12/10

Zhang Hongfu

25 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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N.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/180960 2021/12/10

Beijing Aibipuluo 

Information Consulting Co., 

Ltd.

09 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180961 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180962 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

38 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180963 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

41 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180964 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

42 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180965 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

45 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180966 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

09 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180967 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180968 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

38 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º
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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/180969 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

41 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alíneas a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180970 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

42 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180971 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

45 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180972 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

09 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180973 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180974 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

38 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180975 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

41 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180976 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

42 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/180977 2021/12/10

Beijing Aibipuluo Information 

Consulting Co., Ltd.

45 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º
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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/181092 2021/12/10

ULTIMATE NUTRITION, 

INC.

05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181133 2021/12/10 16 214 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/181134 2021/12/10 16 214 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/181135 2021/12/10 41 214 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/181136 2021/12/10 41 214 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/181599 2021/12/10  30 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/184383 2021/12/10 Mylan Inc. 42 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/184385 2021/12/10 Mylan Inc. 09 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/184387 2021/12/10 Mylan Inc. 44 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/184394 2021/12/10 Aristocrat Technologies 

Australia Pty Ltd

28 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/184395 2021/12/10 Aristocrat Technologies 

Australia Pty Ltd

28 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/184396 2021/12/10

KE JIANGANG

32 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/184397 2021/12/10

KE JIANGANG

34 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/184483 2021/12/10 05 214 2 a b 215 1

Alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/184484 2021/12/10 05 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/184493 2021/12/10 18 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/184494 2021/12/10 25 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/184495 2021/12/10 18 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/184496 2021/12/10 25 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/184652 2021/12/10 CLARKE, MURRAY COLIN 05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/184653 2021/12/10 CLARKE, MURRAY COLIN 30 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/184654 2021/12/10 CLARKE, MURRAY COLIN 35 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

續期

Renovação

N.º

P/000383

(329-M)

P/000384

(330-M)

P/003887

(3758-M)

P/005006

(4868-M)

P/009152

(8900-M)

P/009457

(9334-M)

P/009876

(9704-M)

P/009960

(10069-M)

P/010120

(10012-M)

P/010121

(10013-M)

P/010199

(10120-M)

P/010481

(10369-M)

P/010483

(10371-M)

P/010585

(10461-M)

P/011782

(11664-M)

P/013356

(13258-M)

N/003828 N/006201 N/006683 N/006684 N/006686
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N.º

N/006687 N/006699 N/006700 N/006701 N/006939 N/006940 N/006941

N/006942 N/006943 N/007496 N/007497 N/007498 N/007499 N/007500

N/007513 N/007514 N/007515 N/007516 N/023803 N/027418 N/027419

N/027420 N/027421 N/027422 N/027423 N/027424 N/027425 N/027555

N/027584 N/027959 N/027960 N/027961 N/027962 N/027963 N/027964

N/027965 N/027966 N/027967 N/027969 N/027970 N/027971 N/027972

N/027973 N/027974 N/027975 N/027976 N/027977 N/027978 N/027979

N/027980 N/027981 N/027982 N/027983 N/027984 N/027985 N/028064

N/028065 N/028066 N/028067 N/028681 N/028686 N/028691 N/028696

N/029080 N/029081 N/029082 N/029083 N/029084 N/029085 N/029091

N/029092 N/029093 N/029094 N/029095 N/029162 N/029164 N/029169

N/029170 N/029171 N/029175 N/029176 N/029177 N/029223 N/029224

N/029228 N/029250 N/029300 N/029303 N/029321 N/029322 N/029323

N/029324 N/029325 N/029326 N/029327 N/029328 N/029329 N/029330

N/029419 N/029420 N/029421 N/029422 N/029423 N/029454 N/029455

N/029456 N/029467 N/029532 N/029544 N/029591 N/029669 N/029670

N/029671 N/029672 N/029673 N/029674 N/029756 N/029772 N/029905

N/029906 N/029907 N/029944 N/029945 N/030075 N/030099 N/030100

N/030101 N/030102 N/030236 N/030254 N/030255 N/030256 N/030257

N/030258 N/030259 N/030260 N/030261 N/030262 N/030263 N/030264

N/030265 N/030266 N/030267 N/030268 N/030269 N/030270 N/030271

N/030272 N/030298 N/030299 N/030300 N/030338 N/030516 N/030517

N/030544 N/030657 N/030658 N/030837 N/030865 N/030866 N/030867

N/030868 N/030869 N/030889 N/030891 N/030892 N/030893 N/030894

N/030895 N/030896 N/030952 N/031005 N/031042 N/031043 N/031044

N/031045 N/031046 N/031095 N/031192 N/031193 N/031297 N/031352

N/031459 N/031516 N/031517 N/031518 N/031519 N/031520 N/031563

N/031802 N/031944 N/032057 N/032634 N/032710 N/032711 N/032712

N/032839 N/032840 N/032841 N/032844 N/032845 N/032970 N/078151

N/081636 N/081637 N/082989 N/083964 N/084083 N/084238 N/084304

N/084569 N/084811 N/084812 N/085019 N/085020 N/085021 N/085107

N/085111 N/085638 N/085986 N/085987 N/085988 N/085989 N/085992

N/086008 N/086009 N/086273 N/086274 N/086375 N/086554 N/086713

N/086714 N/086736 N/086737 N/086738 N/086739 N/086740 N/086741

N/086839 N/086912 N/086913 N/086914 N/086915 N/086938 N/086939

N/086940 N/086941 N/086942 N/086943 N/086944 N/087086 N/087087

N/087097 N/087133 N/087141 N/087142 N/087145 N/087146 N/087147

N/087148 N/087390 N/087391 N/087392 N/087408 N/087409 N/087410

N/087418 N/087419 N/087420 N/087435 N/087436 N/087437 N/087500

N/087570 N/087596 N/087621 N/087706 N/087724 N/087856 N/087857

N/087878 N/087881 N/087890 N/087897 N/087898 N/087899 N/087900
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N.º

N/087901 N/087902 N/087903 N/088022 N/088086 N/088087 N/088088

N/088089 N/088164 N/088232 N/088274 N/088275 N/088276 N/088277

N/088356 N/088357 N/088358 N/088400 N/088401 N/088402 N/088404

N/088405 N/088406 N/088407 N/088448 N/088449 N/088450 N/088454

N/088455 N/088456 N/088472 N/088473 N/088506 N/088507 N/088508

N/088509 N/088510 N/088511 N/088512 N/088513 N/088514 N/088542

N/088594 N/088595 N/088687 N/088688 N/088689 N/088690 N/088691

N/088692 N/088693 N/088694 N/088696 N/088697 N/088780 N/088782

N/088809 N/088810 N/088834 N/089032 N/089033 N/089034 N/089035

N/089036 N/089037 N/089038 N/089039 N/089225 N/089309 N/089367

N/089368 N/089369 N/089370 N/089389 N/089532 N/089533 N/089534

N/089535 N/089536 N/090051 N/090052 N/090053 N/090054 N/090055

N/090298 N/090299 N/090300 N/090301 N/090302 N/090303 N/090304

N/090305 N/090306 N/090530 N/090531 N/090532 N/090533 N/090534

N/090535 N/090674 N/090793 N/090794 N/090795 N/090796 N/090797

N/090798 N/090926 N/090927 N/090928 N/091142 N/091143 N/091144

N/091341 N/091654 N/091655 N/091675 N/091678 N/091679 N/091710

N/091751 N/091896 N/091897 N/091898 N/091899 N/091944 N/091945

N/091946 N/091947 N/091948 N/092080 N/092081 N/092082 N/092255

N/092256 N/092328 N/092369 N/092429 N/092430 N/092431 N/092432

N/092433 N/092922 N/092934 N/092952 N/092953 N/092983 N/093217

N/093218 N/093255 N/093256 N/093257 N/093258 N/093272 N/093276

N/093308 N/093309 N/093310 N/093311 N/093429 N/093430 N/093431

N/093432 N/093433 N/093458 N/093497 N/093623

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/000383

(329-M)

P/000384

(330-M)

2021/11/30

Modificação 

de sede

TACO BELL 1 Glen Bell Way, Irvine, California 

92618, United States of America

P/001515

(1419-M)

2021/12/01

Transmissão

Mead Johnson 

Nutrition Company

MJN U.S. Holdings LLC, com sede 

em 240 0 West Lloyd Expressway, 

Evansville, Indiana 47721-0001, United 

States of America

P/003666

(3537-M)

N/006881

2021/11/30

Transmissão

TEIJIN KABUSHIKI 

K A I S H A ( T E I J I N 

LIMITED)

Sato Pharmaceutical Co., Ltd., com 

sede em 5-27, Moto-Akasaka 1-chome, 

Minato-ku, Tokyo, Japan
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/014600

N/129516

2021/11/30  

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

Brauerei Beck GmbH 

& Co. KG

Brauerei Beck & Co. GmbH

N/028335 2021/12/06

Modificação 

de identidade

LAGARDERE 

SERVICES

LAGARDERE TRAVEL RETAIL 

SAS

Modificação 

de sede

LAGARDERE 

TRAVEL RETAIL 

SAS

52, Avenue Hoche 75008 Paris, France

N/052080

N/052081

N/052082

N/052083

N/052084

N/052085

2021/12/01

Modificação 

de sede

CENTURY SOUTH 

LIMITED

Unit A-D 23/F Legend Tower, 7 Shing 

Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

N/058061

N/058062

N/058063

N/058064

2021/12/07

Transmissão

GUANGZHOU 

LIBY ENTERPRISE 

GROUP CO., LTD.

111

5 01

N/076987 2021/12/07

Modificação 

de sede

53 I

N/078565

N/078567

2021/11/30

Modificação 

de identidade

VETSOCA UJA

Modificação 

de sede

UJA 117 quai de Valmy, 75010 Paris, France

Transmissão

UJA NOUVELLE UJA, com sede em Zac 

de l’Ourcq, Local N 103, 100 avenue de 

Général Leclerc, 93500 Pantin, France

N/079998 2021/12/06

Transmissão

Gaming Partners 

International Corporation

Angel Group Co., Ltd., com sede em 4600 

Aono-Cho, Higashiomi, Shiga, Japan

N/082391 2021/12/07

Transmissão 1 604 605

606 708

N/087878 2021/12/01

Modificação 

de sede

762-804 14

G

N/125916

N/125917

N/125918

N/125919

N/125920

N/125921

N/125922

N/125923

N/125924

N/125925

N/125926

N/125927

N/125928

N/125929

2021/12/07

Transmissão

FUJIWARA Hiroshi FRAGMENT Co., Ltd., com sede em 

15-9, Minamiaoyama 5-chome, Minato-

-ku, Tokyo, 107-0062 Japan
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/125930

N/125931

N/125932

N/125933

N/125934

N/125935

N/125936

N/125937

N/125938

N/186024

N/186025

N/186026

N/186027

N/186028

N/186029

2021/12/07

Modificação 

de sede

FRAGMENT Co. Ltd. 15-9, Minamiaoyama 5-chome, Minato-

-ku, Tokyo, 107-0062 Japan

N/127624 2021/12/01

Modificação 

de sede

STUDIO CAFE 

LIMITED

Unit A-D 23/F Legend Tower, 7 Shing 

Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

N/146398

N/146399

N/146400

N/146401

N/146402

N/146403

N/146404

N/146405

N/146406

N/146407

2021/12/07

Transmissão

Shuxing Technology 

(Beijing) Co., Ltd.

Redbook Holdings Limited, com sede 

em Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza, 

788 Cheung Sha Wan Road, KL, Hong 

Kong

N/148367

N/148368

2021/12/01

Modificação 

de sede

TRAPPIST DAIRY 

LIMITED

Unit A-D 23/F Legend Tower, 7 Shing 

Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

N/161143 2021/12/06

Licença de 

exploração

Wa Creations 

International Limited

MGM Grand Paradise S.A., com sede 

em MGM Grand Macau, Avenida Dr. 

Sun Yat Sen, NAPE, Macau

N/163876 2021/12/07

Transmissão 74 邨

11 F

N/164494 2021/12/07

Transmissão

KCH 

INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT 

COMPANY LIMITED

堖 50 101

N/168748 2021/12/01

Modificação 

de identidade Shenzhen 

ShuangPingTai Medical 

Technology Co., Ltd.

Aicare Wisdom Medical (Shenzhen) 

Co., Ltd

N/179236

N/179237

N/179238

N/179239

N/179240

N/179241

2021/12/07

Transmissão

Tianjin WaveShark 

Intelligent Technology 

Limited

1 A 79

H a i n a n Wa v e S h a r k I n t e l l i g e n t 

Technology Limited, com sede em 

A-79, Building 1, Phoenix Island, Sanya 

CBD, Tianya District, Sanya, Hainan, 

China



N.º 1 — 5-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 227

重新轉為有效

Revalidação

N.º Data de

revalidação

Data de

despacho
Titular Classe

N/078711 2021/12/01 2021/12/01 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE 

INVESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

41

N/078712 2021/12/01 2021/12/01 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE 

INVESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

43

N/078715 2021/12/01 2021/12/01 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE 

INVESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

41

N/078716 2021/12/01 2021/12/01 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE 

INVESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

43

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/184320 2021/12/01 TotalEnergies SE ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MACAU

N/184349 2021/12/01 TotalEnergies SE ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MACAU

N/184854 2021/11/01 STEFANO RICCI S.p.A.

N/184855 2021/11/01 STEFANO RICCI S.p.A.

N/185046 2021/12/06 Cathay Pacific Airways Limited

N/186230 2021/12/06 Bybit Fintech Limited MasterCard International Incorporated

N/186231 2021/12/06 Bybit Fintech Limited MasterCard International Incorporated

N/186232 2021/12/06 Bybit Fintech Limited MasterCard International Incorporated

N/186233 2021/12/06 Bybit Fintech Limited MasterCard International Incorporated

N/186234 2021/12/06 Bybit Fintech Limited MasterCard International Incorporated

N/186356 2021/12/03 癀

N/186902 2021/12/03

IP HANG

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer 

terceiro pode apresentar reclamação.
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[21]  N.º : D/002552

[22]  Data de pedido : 2020/10/15

[71]  Requerente : 

  Endereço : 30

O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Embalagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002583

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

[71]  Requerente : AGILE CR EATI V E COM-

PANY LIMITED

  Endereço : Rampa dos Cavaleiros, FL 13Q, Trust 

Legend, Phase 2, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : CHAN KA YUEN

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pares de anéis.

[57]  Resumo : Desenho de par de anéis de joalharia 

tal como mostrado na representação da figura.

 A inovação do desenho é ser um par inseparável de 

anéis com a palavra “AMOR” escrita em Braille, repre-

sentado pelo conjunto total das pedras nos dois anéis.

  Figura : 

[21]  N.º : D/002586

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

[71]  Requerente : 

 LIVING LIMITED

  Endereço : 2 15

 15/F, Hong Kong Arts Centre, 2 Harbour Road, Wan-

chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  LIM Ooi Lee William

[51]  Classificação : 23 - 01

[54]  Título : 

 Torneira.

[57]  Resumo : 

 As características do desenho para o qual é reivindica-

da a novidade são a forma e a configuração do artigo, 

tal como representado nas figuras.

  Figura : 

[21]  N.º : D/002687

[22]  Data de pedido : 2021/05/12

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Bolsa de mão.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/12/02  França

N.º DM/211569

[21]  N.º : D/002688

[22]  Data de pedido : 2021/05/12

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa
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[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Bolsa de mão.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/12/02  França

N.º DM/211569

[21]  N.º : D/002689

[22]  Data de pedido : 2021/05/12

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Bolsa de mão.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/12/02  França

N.º DM/211569

[21]  N.º : D/002701

[22]  Data de pedido : 2021/06/04

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE 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 :  ZHANG, Yunlong,  YIN, 

Rui

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Televisão.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/12/04  China

N.º 202030747278.1

[21]  N.º : D/002702

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

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE 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]  Criador :  Keliang XUN,  Weiwei 

CHEN,  Qing LI,  Ruijiang WANG,  

Bin LIU,  Yifan HUANG

[51]  Classificação : 14 - 01

[54]  Título : 

 Auriculares.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/12/07  China

N.º 202030750811.X

[21]  N.º : D/002703

[22]  Data de pedido : 2021/06/08

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.
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  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Cr iador :  H UA NG, Jiasheng,  

ZHU, Yin,  WEI, Xu,  LI, Chuangqi , 

 WANG, Jingxiang,  XIANG, Diyun

[51]  Classificação : 14 - 01

[54]  Título : 

 Auriculares.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/12/09  China

N.º 202030757064.2

[21]  N.º : D/002704

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

[71]  Requerente : 

 JD Digits Haiyi Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

18 2 6 601

 Room 601, 6/F, Building 2, No. 18, Kechuang 11 Street, 

Beijing Economic-Technological Development Area, 

Beijing, 100176, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  Shang LI,  Cunsheng LIU, 

 Xiujun YAO,  Lihua CUI

[51]  Classificação : 12 - 05

[54]  Título : 

 Robôs de transporte.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/12/10  China

N.º 202030759674.6

[21]  N.º : D/002756

[22]  Data de pedido : 2021/08/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 139-147

12 A D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 20 - 01

[54]  Título : 

 Equipamento de autoatendimento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002760

[22]  Data de pedido : 2021/08/05

[71]  Requerente : 

  Endereço : 139-147

12 A D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 20 - 01

[54]  Título : 

 Equipamento de autoatendimento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/24  Singapura

N.º 10202106956S

[21]  N.º : J/005203

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singapore 

Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001746.2

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113490533A 2021/10/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A6 3F 13/ 77,  A6 3F 13/ 79, 

G06Q30/02

[54]  Título : 

 Um método e dispositivo de comparação de objectos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/05/19  Singapura

N.º 10202105278V

[21]  N.º : J/005204

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

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/005201

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singapore 

Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001748.1

Data de pedido 2021/06/28 N.º de anúncio CN 

113543862A 2021/10/22

[51]  Classificação : A63F13/75, G06K9/00, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e sistema para de-

tecção de acontecimentos realizados pelos instrumen-

tos de jogo.

[57]  Resumo : 
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  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singapore 

Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001769.3

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113508392A 2021/10/15

[51]  Classificação : G06K9/00, A63F1/18, G07F17/32

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, sistema, equipamento e meio de 

armazenamento para tratamento de ocorrências anor-

mais.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/23  Singapura

N.º 10202106886W

[21]  N.º : J/005205

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singapore 

Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001758.5

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113508391A 2021/10/15

[51]  Classificação : G06K9/00, G06F9/54, A63F1/18

[54]  Título : 

 Um método, dispositivo, sistema e meio para processa-

mento de dados, equipamento de computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/11  Singapura

N.º 10202106259P

[21]  N.º : J/005209

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singapore 

Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001700.0

Data de pedido 2021/06/07 N.º de anúncio CN 

113557546A 2021/10/26

[51]  Classificação : G06T7/00, G06K9/00, G06K9/32, 

G06K9/46, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e meio de armaze-

namento de detecção de objecto associado nas ima-

gens.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/03/17  Singapura

N.º 10202102716Y

[21]  N.º : J/005212

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singapore 

Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001752.8

Data de pedido 2021/06/29 N.º de anúncio CN 

113454644A 2021/09/28

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de previsão de categorias de objectos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/14  Singapura

N.º 10202106360P

[21]  N.º : J/005213

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singapore 

Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001739.2

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113454649A 2021/09/28

[51]  Classificação : G06K9/62, G06T7/73

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento electrónico de de-

tecção de objectos e meio de armazenamento legível 

por computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/17  Singapura

N.º 10202106559T

[21]  N.º : J/005215

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singapore 

Singapore
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  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001684.5

Data de pedido 2021/06/08 N.º de anúncio CN 

113557528A 2021/10/26

[51]  Classificação : G06K9/62, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Rede de conclusão da geração da nuvem de pontos e 

processamento de dados em nuvem de pontos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/03/30  Singapura

N.º 10202103264X

[21]  N.º : J/005216

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001776.3

Data de pedido 2021/06/28 N.º de anúncio CN 

113544699A 2021/10/22

[51]  Classificação : G06K9/00, A63F1/18, H04L12/58, 

H04L29/06, H04L29/08, G08B25/08

[54]  Título : 

 Um sistema, método e dispositivo de alarme e meio de 

armazenamento legível por computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/24  Singapura

N.º 10202106953P

[21]  N.º : J/005219

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001760.2

Data de pedido 2021/06/28 N.º de anúncio CN 

113508421A 2021/10/15

[51]  Classificação : G06T7/73, G06K9/00, A63F1/06, 

A63F1/14, A63F11/00

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e meio de armaze-

namento de mudança de estado de jogo.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/24  Singapura

N.º 10202106955X

[21]  N.º : J/005222

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A 199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001751.3

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113454969A 2021/09/28

[51]  Classificação : H04L29/06

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento, sistema e meio de 

armazenamento de interacção de informações.

[57]  Resumo : 

R PC

R PC

R P C

RPC

RPC

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/12/31  Singapura

N.º 10202013256W

[21]  N.º : J/005273

[22]  Data de pedido : 2021/09/10

[71]  Requerente : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117 , 100080

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202110713506.7

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113450578A 2021/09/28

[51]  Classificação : G08G1/017, G06K9/00

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e sistema para obter 

evidências de violações de veículos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005338

[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 202180001726.5

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113508390A 2021/10/15

[51]  Classificação : G06K9/00, A63F1/18, G07F17/32, 

G07F17/34

[54]  Título : 

 Um método de alarme, seu dispositivo, equipamento e 

meio de armazenamento de computador.
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[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/18  Singapura

N.º 10202106583R

[21]  N.º : J/005353

[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 202180001676.0

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113557067A 2021/10/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A63F 11 / 0 0 ,  A63F 13/52 , 

A63F13/537

[54]  Título : 

 Método de detecção de estado de moedas de jogo, dis-

positivo, equipamento electrónico e meio de armaze-

namento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/21  Singapura

N.º 10202106733W

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do 

Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade 

Intelectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelec-

tual e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da 

Região Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a se-

guir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de 

extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os 

artigos 275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso para o Tri-

bunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), 

no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/004310

[22]  Data de pedido : 2020/08/12

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 EISAI INC.

  Endereço : 100 Tice Blvd., Woodcliff Lake, New 

Jersey 07677 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , B

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610856180.2

Data de pedido 2011/02/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 106995493B 2021/09/24

[51]  Classificação : C07K14/435

[54]  Título : 肽
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 Polipeptídeos de clorotoxina e conjugados e sua apli-

cação.

[57]  Resumo : 肽

肽

[30]  Prioridade : 2010/02/04  Estados Unidos 

da América N.º 61/301,615

[21]  N.º : J/004475

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

  Endereço : 201800 1288

6 J1707

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911123864.1

Data de pedido 2019/11/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 110690751B 2021/10/01

[51]  Classificação : H02J7/02, H02J7/00

[54]  Título : 

 Um tipo de base de carregamento e de sistema de car-

regamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005174

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 Regents of the University of Minnesota

  Endereço : McNamara Alumni Center, 200 Oak 

Street SE, Ste. 600 Minneapolis, Minnesota, 55455- 

-2070, US

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 National Health Research Institutes

  Endereço : 35, Keyan Road, Zhunan Town, Miao-

li County 350, Taiwan, China

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680050364.8

Data de pedido 2016/06/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 108369222B 2021/06/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G01N33/50, A61K 31/421, 

A61K31/426, A61K45/06

[54]  Título : 

 Moduladores do receptor opioide e uso dos mesmos.

[57]  R e s u m o : μ -

- -

μ -

I

[30]  Prioridade : 2015/08/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/212,145

[21]  N.º : J/005195

[22]  Data de pedido : 2021/08/26

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 UNIVERSITY HEALTH NETWORK

  Endereço : 190 Elizabeth Street, R. Fraser Elliott 

Building-Room 1S-417, Toronto, Ontario M5G 2C4, 

Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

[72]  Inventor : P B , M , H W

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480064037.9

Data de pedido 2014/10/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 105764899B 2021/06/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D413/14, A61K31/5377, 

A61P35/00

[54]  Título : PLK-4

 Sais e co-cristais de inibidor de PLK-4.

[57]  Resumo : I

1 1

I 1 1 I

1 1

I 1 1 I

  Figura : 
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[30]  Prioridade : 2013/10/18  Estados Unidos 

da América N.º 61/892,564

[21]  N.º : J/005309

[22]  Data de pedido : 2021/09/17

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : X-

 X-Chem, Inc.

  Endereço : 100 Beaver Street, Suite 101 Waltham, 

MA 02453 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D  KEEFE, Anthony, 

D., W  WAGNER, Richard, W., 

 LITOVCHICK, Alexander, 

 CLARK, Matthew, W  CUOZZO, 

John, W., A  CENTR ELLA, Paolo 

A., D  HUPP, Christopher D.,  

ZHANG, Ying

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201280053930.2

Data de pedido 2012/09/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 103998658B 2021/06/18

[51]  Classificação : C40B50/16, C40B50/14

[54]  Título : DNA-

 Métodos para marcar bibliotecas codificadas por DNA.

[57]  Resumo : 苷

苷

2’ - 苷 2’ -O- 苷

2’ - 苷 酶

[30]  Prioridade : 2011/09/07  Estados Unidos 

da América N.º 61/531,820

 2011/09/20  Estados Unidos da América

N.º 61/536,929

[21]  N.º : J/005371

[22]  Data de pedido : 2021/09/29

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 ZAGLIO SERGIO

  Endereço : Via Belvedere, 28, I-46043 Castiglione 

Delle Stiviere, Mantova, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780037176.6

Data de pedido 2017/03/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 109415848B 2021/07/13

[51]  Classificação : D02J1/08

[54]  Título : 

 Dispositivo de mistura de fios e método relacionado.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/06/17  Itál ia

N.º 102016000062580(UA2016A004462)

[21]  N.º : J/005380

[22]  Data de pedido : 2021/10/05

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080-4990, United States

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 215 First Street, Suite 200, Cambridge, 

Massachusetts 02142, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B K , D J , A

, M , C G , A M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680014128.0

Data de pedido 2016/01/08 N.º de anúncio 

da concessão CN 107406429B 2021/07/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D403/12, C07D401/14, 

C07D405/14, C07D413/14, C07D401/12, C07D405/12, 

A61K31/55, A61K31/501, A61P35/00, A61P29/00, 

A61P37/02, A61P35/02

[54]  Título : 嗪
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 Derivados de «pyridazinone» e seu uso no tratamento 

de câncer.

[57]  Resumo : I

R1-R3

PCAF GCN5

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/01/09  Estados Unidos 

da América N.º 62/101,953

[21]  N.º : J/005435

[22]  Data de pedido : 2021/10/22

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 ACCELERON PHARMA INC.

  Endereço : 128 Sidney Street, Cambridge, MA 

02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R , A , D S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680033054.5

Data de pedido 2016/04/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 107849114B 2021/08/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K14/ 71,  C 0 7 K19/0 0 , 

A61K38/18, A61K39/395, A61P21/00, A61P7/06, 

A61P3/08, A61P9/00, A61P13/12

[54]  Título :  I  II 

 Proteínas de fusão de receptor de tipo I e tipo II de 

braço único e seus usos.

[57]  Resumo : 

肽 TGF- I

酶 TGF- I I

酶

肽

ActRIIA ActRIIB TGFBRII BMPRII

MISRII  II 

肽

ALK1 ALK2 ALK3 ALK4 ALK5 ALK6

A LK7 I

肽

TGF-

TGF-

[30]  Prioridade : 2015/04/06  Estados Unidos 

da América N.º 62/143579

 2015/11/24  Estados Unidos da América

N.º 62/259422

[21]  N.º : J/005441

[22]  Data de pedido : 2021/10/25

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

CA 94103, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A , N , T Y

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880011840.4

Data de pedido 2018/04/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 111406412B 2021/09/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N21/81,  G 0 6T19/0 0 , 

A63F13/26

[54]  Título : 

 Experiências de entretenimento aumentadas em camadas.

[57]  Resumo : 

(3D)

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/04/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/484,121

[21]  N.º : J/005444

[22]  Data de pedido : 2021/10/26

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORA-

TED

  Endereço : 50 Northern Avenue, 15th Floor, Boston, 

MA 02210 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M J
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711401405.6

Data de pedido 2013/01/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 108066306B 2021/09/07

[51]  Classificação : A61K9/36, A61K9/16, A61K9/20, 

A61K31/443, A61K31/47, A61K45/06, A61J3/10, 

A61K31/4709, A61P43/00

[54]  Título : 

 Preparações farmacêuticas e método de preparação 

das mesmas.

[57]  Resumo : 

1 3- 6- 1- 2,2- d

1,3 -5- 酰 -3- 吡

-2-

CF TR 1

[30]  Prioridade : 2012/01/25  Estados Unidos 

da América N.º 61/590,479

 2012/05/24  Estados Unidos da América

N.º 61/651,218

 2012/08/22  Estados Unidos da América

N.º 61/691,898

 2012/10/02  Estados Unidos da América

N.º 61/708,691

[21]  N.º : J/005445

[22]  Data de pedido : 2021/10/26

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 FRANCE BED CO., LTD.

  Endereço : 1148-5, Nakagamicho, Akishima-shi, 

Tokyo, Japan 1960022

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880015386.X

Data de pedido 2018/02/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 110381905B 2021/08/03

[51]  Classificação : A61G7/015, A61G7/057

[54]  Título : 

 Dispositivo de cama.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/03/02  Japão

N.º 2017-039558

 2017/09/28  Japão N.º 2017-187486

 2017/11/29  Japão N.º 2017-229028

[21]  N.º : J/005446

[22]  Data de pedido : 2021/10/26

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-

-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18623, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[73]  Titular : 

 GREEN CROSS CORPORATION

  Endereço : (Bojeong-dong) 107, Ihyeon-ro 30beon-

-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor :  YOON, Hee-kyoon, 

 PA R K, Se-Hwan,  YOON, Ji-sung, 

 CHOI, Soongyu,  SEO, Hee Jeong,  

PARK, Eun-Jung,  KONG, Younggyu, 

 SONG, Kwang-Seop,  KIM, Min Ju,  

PARK, So Ok

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780036968.1

Data de pedido 2017/06/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 109311861B 2021/08/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D407/04, C07D409/04, 

C07D307/78

[54]  Título : 

 Método de produção dos derivados de «Diphenylme-

thane».

[57]  Resumo : 
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SGLT

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/17  Coreia do Sul

N.º 10-2016-0075910

[21]  N.º : J/005447

[22]  Data de pedido : 2021/10/27

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[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 : 强

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910252747.9

Data de pedido 2019/03/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 109979531B 2021/08/31

[51]  Classificação : G16B20/20

[54]  Título : 

 Método de identificação de variação genética, disposi-

tivo e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

碱

碱

碱 碱

碱

碱 碱

碱 碱

  Figura : 

[21]  N.º : J/005448

[22]  Data de pedido : 2021/10/27

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 SHANGHAI SENSETIME INTELLIGENT TECH-

NOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 391 3

1605A

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : N.º de patente ZL201910473265.6

Data de pedido 2019/05/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 110223279B 2021/10/08

[51]  Classificação : G06T7/00, G06T7/73, G06N3/04, 

G06N3/08, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem e 

equipamento electrónico.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005449

[22]  Data de pedido : 2021/10/28

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-
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ration Zone, Shenzhen, Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010947349.1

Data de pedido 2020/09/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 112101183B 2021/08/24

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/62, G06N3/04, 

G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de identificação do veículo, equi-

pamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005451

[22]  Data de pedido : 2021/10/29

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : N R , R , S

, C P , A J , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810937442.7

Data de pedido 2014/10/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 109068263B 2021/08/24

[51]  Classificação : H04S7/00

[54]  Título : 

 Renderização binaural para fones de ouvido usando 

processamento de metadados.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/10/31  Estados Unidos 

da América N.º 61/898,365

[21]  N.º : J/005452

[22]  Data de pedido : 2021/10/29

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 MEIKO MASCHINENBAU GMBH & CO. KG

  Endereço : Englerstrasse 3, 77652 Offenburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : D , T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780001589.9

Data de pedido 2017/03/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 107635449B 2021/10/01

[51]  Classificação : A47L15/00, A47L15/42

[54]  Título : 

 Aparelho e método de limpeza dos artigos a ser limpados.

[57]  Resumo : 124

110 110

128 128

134 134

186 184

139 135

137 141 137

135 110

202 134

139 141

110

186

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/31  Alemanha

N.º 102016205367.1
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[21]  N.º : J/005453

[22]  Data de pedido : 2021/11/01

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[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 ZL201811278927.6

Data de pedido 2018/10/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 109472753B 2021/09/07

[51]  Classificação : G06T5/00

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento de computador e meio de armazenamen-

to de computador.

[57]  Resumo : 

N N 2

  Figura : 

[21]  N.º : J/005454

[22]  Data de pedido : 2021/11/01

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[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 ZL201810151991.1

Data de pedido 2013/01/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 108055548B 2021/10/08

[51]  Classificação : H04N19/52

[54]  Título : 

 Métodos e aparelhos de codificação/decodificação de 

imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/01/19  Coreia do Sul

N.º 10-2012-0006282

[21]  N.º : J/005455

[22]  Data de pedido : 2021/11/01

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[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

[72]  Inventor :  ZHANG, Daimei,  

ZHANG,Tingting,  DING, Huan

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880004396.3

Data de pedido 2018/07/03 N.º de anúncio 

da concessão CN 109963565B 2021/09/03

[51]  Classificação : A61K31/50, A61K9/26, A61K47/14, 

A61K47/38, A61P19/02

[54]  Título : 

 Composição farmacêutica e método de preparação da 

mesma.
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[57]  Resumo : 

R -4-

-1- 1- -2- 酰 吡 -3- -3- 4- 2,6-

-1,6- -7H-吡 2,3-d 嗪-7-

[30]  P r ior idade : 2017/07/04  Ch ina

N.º 201710536705.9

 2017/11/10  China N.º 201711105075.6

[21]  N.º : J/005457

[22]  Data de pedido : 2021/11/01

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 4D

 4D Pharma Research Limited

  Endereço : Life Sciences Innovation Building, 

Cornhill Road, Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, 

the United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680033991.0

Data de pedido 2016/06/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 108271353B 2021/08/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N1/ 2 0 ,  A61K 35/ 745, 

A61K39/02 , A61K9/19, A61P11/06, A61P37/08, 

A61P29/00, A61P19/02 , A61P35/00, A61P27/02 , 

A23L33/135, C12R1/01

[54]  Título : 

 Composições compreendendo as estirpes bacterianas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/15  Reino Unido

N.º 1510467.2

 2015/11/20  Reino Unido N.º 1520501.6

[21]  N.º : J/005458

[22]  Data de pedido : 2021/11/01

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 GRAHAM ENGINEERING CORPORATION

  Endereço : 1203 Eden Road York, Pennsylvania 

17402 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S D , V , K J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710221713.4

Data de pedido 2017/04/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 107263839B 2021/09/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  B29C 4 8 /18 ,  B29C 4 8 /9 2 , 

B29C48/335, B29L23/00

[54]  Título : 

 Dispositivo e método de extrusão contínua de tubos 

com materiais diferentes.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/04/06  Estados Unidos 

da América N.º 62/319,051

[21]  N.º : J/005460

[22]  Data de pedido : 2021/11/01

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 NUBURU, INC.

  Endereço : 7442 Tucson Way Suite 130 Centen-

nial, CO 80112, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S. 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580058307.X

Data de pedido 2015/08/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 107078021B 2021/09/14

[51]  Classificação : H01L21/00

[54]  Título : 

 Aplicações, método e sistema de processamento de 

materiais com laser raman visível.
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[57]  Resu mo : 800n m

300n m-800n m

釺

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/08/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/042,785

 2015/07/15  Estados Unidos da América

N.º 62/193,047

[21]  N.º : J/005461

[22]  Data de pedido : 2021/11/01

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 OSAKA UNIVERSITY

  Endereço : 1-1, Yamadaoka, Suita-shi, Osaka 

5650871, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Naoki HOSEN,  

Haruo SUGIYAMA,  Atsushi KUMANO-

GOH,  Junichi TAKAGI

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680046842.8

Data de pedido 2016/08/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 107922938B 2021/09/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12 N15/ 0 9,  A61K 35/17, 

A61K39/395, A61P35/00, C07K16/30, C07K19/00, 

C12N1/15, C12N1/19, C12N1/21, C12N5/10

[54]  Título : 

 Anticorpos.

[57]  Resumo : 

7

20 109

[30]  Pr ior idade : 2015/08/11  Japão

N.º 2015-159240

[21]  N.º : J/005462

[22]  Data de pedido : 2021/11/03

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : N R , R , S

, C P , A J , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810937441.2

Data de pedido 2014/10/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 109040946B 2021/09/14

[51]  Classificação : H04S7/00

[54]  Título : 

 Renderização binaural para fones de ouvido usando 

processamento de metadados.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/10/31  Estados Unidos 

da América N.º 61/898,365

[21]  N.º : J/005463

[22]  Data de pedido : 2021/11/03

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 SCIENCE CO., LTD.

  Endereço : 5-5-15 Nishinakajima, Yodogawa-Ku, 

Osaka-Shi, Osaka 5320011, JP

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880073761.6

Data de pedido 2018/09/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 111343891B 2021/08/17

[51]  Classificação : A47K3/28

[54]  Título : 

 Unidade geradora de cabeça do aspersor e bolha.

[57]  Resumo : 
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4 4

BR 111

BR 112

111 97

114 114
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96 GP BR

116 116D

117

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/07/20  Japão

N.º 2018-136811

[21]  N.º : J/005465

[22]  Data de pedido : 2021/11/03

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 MacroGenics, Inc.

  Endereço : 9704 Medical Center Drive, Rockville, 

Maryland, 20850, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E , P A , , L S

, K

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580027889.5

Data de pedido 2015/05/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 106573050B 2021/09/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/395, C07K16/0 0, 

C12P21/08

[54]  Título : 

 Moléculas de ligação triespecífica que se ligam espe-

cificamente a vários antígenos de câncer e métodos de 

uso das mesmas.

[57]  Resumo : 

肽

1

2 3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/05/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/004,571

 2014/06/05  Estados Unidos da América

N.º 62/008,229

 2015/01/26  Estados Unidos da América

N.º 62/107,824

[21]  N.º : J/005466

[22]  Data de pedido : 2021/11/03

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

E 5 4105

 Suite 4105, Building E of Huirong Plaza, East Jinghui 

Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  I nventor : A B M  ÅST R A N D, 

Annika, Birgitta, Margareta, N P  GRI-

MSTER, Neil, Patrick, S  KAWATKAR, 

Sameer, J G  KETTLE, Jason, Grant, M

K  NILSSON, Magnus, K., L L  RUS-

TON, Linette, Lys, Q  SU, Qibin, M M

 VASBINDER, Melissa, Marie, J J –  

WINTER-HOLT, Jon, James, D  WU, Dedong, W

 YANG, Wenzhan, T  GRECU, Tudor, J

 MCCABE, James, R D  WOESSNER, 

Richard, Donald, C E  HUAQUI, Claudio, 

Edmundo

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010629286.5

Data de pedido 2016/09/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 111646980B 2021/08/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D403/14, A61K31/506, 

A61P35/00

[54]  Título : JAK

 Compostos e métodos para inibir JAK.

[57]  Resumo : JAK

I

I R1 R2

R3

R4 -C H2OC H3 R5 R6
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R7 - C H2 2OH –

CH2 2OCH3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/232,629

[21]  N.º : J/005467

[22]  Data de pedido : 2021/11/03

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 NOVARTIS AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J , Z , A L , 

M , S , E , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680053963.5

Data de pedido 2016/09/08 N.º de anúncio 

da concessão CN 108026166B 2021/10/08

[51]  Classificação : C07K16/08

[54]  Título : 

 Anticorpos neutralizantes de poliomavírus.

[57]  Resumo : VP1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/09/16  China

N.º PCT/CN2015/089764

[21]  N.º : J/005468

[22]  Data de pedido : 2021/11/03

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 NATIONAL HEALTH RESEARCH INSTITUTES

  Endereço : 35

 35, Keyan Road, Zhunan Town, Miaoli County, 350, 

Taiwan, China

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580050829.5

Data de pedido 2015/09/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 107207465B 2021/09/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/14, C07D403/04, 

C07D403/14, C07D417/14, C07D471/04 , C07D473/32, 

C07F9/6558, A61K31/517, A61K31/5377, A61K31/675

[54]  Título : 

 Compostos heterocíclicos e seu uso.

[57]  Resumo : I

HSC EPC

[30]  Prioridade : 2014/09/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/053389

[21]  N.º : J/005469

[22]  Data de pedido : 2021/11/03

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED

  Endereço : 50 Northern Avenue, 15th Floor, Boston, 

MA 02210 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C , S S – , J M

C , B , B J , A – , 

T E , D T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810375545.9

Data de pedido 2014/12/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 108395452B 2021/08/03

[51]  Classificação : C07F9/58, A61K31/675, A61P29/00, 

A61P19/02 , A61P1/0 0, A61P 25/0 4, A61P11/14, 

A61P9/06, A61P13/00, A61P21/00

[54]  Título : 吡 酰

 «Prodrugs of pyridone amides» úteis como modulado-

res de canais de sódio.

[57]  Resumo : 吡

酰

R2 R3 R5 R7 X

  Figura : 
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[30]  Prioridade : 2013/12/13  Estados Unidos 

da América N.º 61/915,937

[21]  N.º : J/005470

[22]  Data de pedido : 2021/11/03

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 HEXIMA LIMITED

  Endereço : La Trobe Institute for Molecular 

Science Level 4, LIMS2 La Trobe University Melbour-

ne, Victoria 3086 Australia

  Nacionalidade :  Australiana

[72]  Inventor : N L  VAN DER WEE-

DER, Nicole Louise, M A  ANDERSON, 

Marilyn Anne

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580066874.X

Data de pedido 2015/05/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 107106647B 2021/08/10

[51]  Classificação : A61K38/16, A61K38/56, A61K9/06, 

A61K9/08, A61P17/08, A61P17/12, A61P43/00

[54]  Título : 

 Um método de tratamento.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/10/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/066,808

[21]  N.º : J/005471

[22]  Data de pedido : 2021/11/03

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, 

New York 10591 USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  GROMADA, Jes-

per,  LATRES, Esther, J

 MURPHY, Andrew, J., D  YAN-

COPOULOS, George, D., C  MORTON, 

Lori, C.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480049484.7

Data de pedido 2014/07/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 105592858B 2021/10/01

[51]  Classificação : A61K39/395, C07K16/22

[54]  Título : A

 Anticorpos de «Anti-activin A» e seus usos.

[57]  Resumo : A

A

GDF8

A

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/07/30  Estados Unidos 

da América N.º 61/859,926

 2013/08/09  Estados Unidos da América

N.º 61/864,036

 2013/12/04  Estados Unidos da América

N.º 61/911,834

 2013/12/09  Estados Unidos da América

N.º 61/913,885

[21]  N.º : J/005479

[22]  Data de pedido : 2021/11/05

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[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 ZL201810152001.6

Data de pedido 2013/01/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 108055550B 2021/10/01

[51]  Classificação : H04N19/52

[54]  Título : 

 Métodos e aparelhos de codificação/decodificação de 

imagem.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/01/19  Coreia do Sul

N.º 10-2012-0006282

[21]  N.º : J/005480

[22]  Data de pedido : 2021/11/05

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[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 ZL201810151965.9

Data de pedido 2013/01/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 108055547B 2021/10/08

[51]  Classificação : H04N19/52

[54]  Título : 

 Métodos e aparelhos de codificação/decodificação de 

imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/01/19  Coreia do Sul

N.º 10-2012-0006282

[21]  N.º : J/005481

[22]  Data de pedido : 2021/11/05

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 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 : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710891875.9

Data de pedido 2017/09/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 108205580B 2021/08/31

[51]  Classificação : G06F16/583, G06K9/62

[54]  Título : 

 Um método de pesquisa de imagens, dispositivo e meio 

de armazenamento legível por computador.

[57]  Resumo : 

ROI 

Region Of Interest

ROI

  Figura : 
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[21]  N.º : J/005484

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

  Endereço : 999

1 2-201-2 453000

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010110961.3

Data de pedido 2020/02/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 111606908B 2021/08/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D487/04, C07D519/00, 

A61K31/497, A61K31/5377, A61K31/4188, A61K31/454, 

A61K31/501, A61K31/496, A61K31/4439, A61P17/00, 

A61P17/06, A61P17/14, A61P17/04, A61P19/02 , 

A61P 37/0 6 ,  A61P 7/0 6 ,  A61P1 /0 0 ,  A61P 2 5/0 0 , 

A61P15/0 0, A61P 7/0 0, A61P 27/02 , A61P 21/0 4, 

A61P1/16, A61P3/10, A61P5/16, A61P1/04, A61P25/28, 

A61P 2 5/16 ,  A61P 2 5/14 ,  A61P 9/10 ,  A61P 7/ 0 2 , 

A61P11/06, A61P11/00

[54]  Título : JAK

 Compostos de inibidores de JAK e seu uso.

[57]  Resumo : JAK

G

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/02/25  China

N.º 201910137984.0

 2019/09/17  China N.º 201910877661.5

[21]  N.º : J/005486

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 ENZAMIN LABORATORY CO., LTD.

  Endereço : 6-8, Higashitemma 1-chome, Kita-ku, 

Osaka-shi, Osaka 5300044, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[73]  Titular : 

 MATSUO Osamu

  Endereço : 29-18, Onodai 1-chome, Osakasaya-

ma-shi, Osaka 5890023, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  MATSUO Osamu,  

TAMURA Yukinori

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480082699.9

Data de pedido 2014/10/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 107073047B 2021/08/24

[51]  Classificação : A61K35/742, A23L33/10, A61P3/10

[54]  Título : 

 Agente para melhoria da resistência à insulina.

[57]  Resumo : 酶

A K F ER M P

18291

[21]  N.º : J/005490

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNO-

LOGY CO., LTD.

  Endereço : 555

310051

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010990344.7

Data de pedido 2019/11/05 N.º de anúncio 

da concessão CN 112135127B 2021/09/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/103, H04N19/159, 

H04N19/176, H04N19/44, H04N19/52

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de codificação de dados e meio de 

armazenamento legível por equipamento e computador.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005491

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNO-

LOGY CO., LTD.

  Endereço : 555

310051

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010988743.X

Data de pedido 2019/11/05 N.º de anúncio 

da concessão CN 112135126B 2021/09/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/103, H04N19/159, 

H04N19/176, H04N19/44, H04N19/52

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de codificação de dados e meio de 

armazenamento legível por equipamento e computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005500

[22]  Data de pedido : 2021/11/09

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

  Endereço : 

832 1 2 306

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011079798.5

Data de pedido 2020/10/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 112130739B 2021/09/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G06F3/0484, G06F3/0481, 

G06F3/0488

[54]  Título : 

 Método de ajuste do quadro de exibição para a tela 

sensível ao toque, dispositivo, equipamento para a tela 

sensível ao toque e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

况

  Figura : 

[21]  N.º : J/005503

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 RUSOH, INC.
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  Endereço : 

3925 54703

 3925 North Hastings Way, Eau Claire, Wisconsin 

54703, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910833039.4

Data de pedido 2015/06/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 110721424B 2021/09/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A62C13/6 6 ,  A62C13/ 74 , 

A62C13/76

[54]  Título : 

 Extintor de incêndio portátil.

[57]  Resumo : 

爲

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/24  Estados Unidos 

da América N.º 14/313,761

 2015/05/05  Estados Unidos da América

N.º 14/704,820

[21]  N.º : J/005504

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 RUSOH, INC.

  Endereço : 

3925 54703

 3925 North Hastings Way, Eau Claire, Wisconsin 

54703, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C , H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910851745.1

Data de pedido 2015/06/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 110559581B 2021/09/28

[51]  Classificação : A62C13/66

[54]  Título : 

 Dispositivo de penetração para o extintor de incêndio 

portátil e método para abrir o extintor de incêndio 

portátil.

[57]  Resumo : 

爲

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/24  Estados Unidos 

da América N.º 14/313,761

 2015/05/05  Estados Unidos da América

N.º 14/704,820

[21]  N.º : J/005505

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

  Endereço : 

14 F 4

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010258334.4

Data de pedido 2020/04/03 N.º de anúncio 

da concessão CN 111454311B 2021/10/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 H19/0 4 8 ,  C 0 7 H1/0 0, 

C07C59/265, C07C59/245, C07C59/42, C07C51/41, 

A23L33/10, A23L33/12, A23L33/125, A23L33/15, 

A23L33/175

[54]  Título : 酰
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Data de pedido 2012/08/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 106986934B 2021/09/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/0 0 ,  C 0 7 K16/18 , 

C07K16/32, C07K19/00

[54]  Título : 

 Método de triagem e modificação de domínios variá-

veis de imunoglobulina ultra-estável e suas aplicações.

[57]  Resumo : Tat

TA PE

Tat

V H V L

TAPE

V H V L V H V L

TA PE

V H V L CDR

VH VL

  Figura : 

 Sal de ácido orgânico de «nicotinamide riboside», sua 

composição e método de preparação.

[57]  Resumo : 

酰

酰 爲1 2 1 1

酰

酰

酰

[21]  N.º : J/005509

[22]  Data de pedido : 2021/11/12

[24]  Data de despacho : 2021/12/06

[73]  Titular : 

 M O G A M I N S T I T U T E F O R B I O M E D I C A L 

RESEARCH

  Endereço : (Bojeong-dong) 93, Ihyeon-ro 30be-

on-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor :  LIM, Hyung-Kwon,  

KIM, Sung Geun,  PARK, Young Seoub, 

 NAM, Hyo Jung,  KIM, Dong-Sik,  

PARK, Jae Chan,  YOON, Yeup

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610833668.3

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/002747 2021/12/01

Transmissão CHAMPION CHEMICALS 

LIMITED

33 8 801

J/003079 2021/12/01

Modificação 

de sede

PARATEK 

PHARMACEUTICALS, INC.

1000 1st Ave # 200, King of Prussia, PA 

19406, Pennsylvania, United States

Transmissão PARATEK 

PHARMACEUTICALS, INC.

PRTK SPV2 LLC, com sede em 1000 

1st Ave # 200, King of Prussia, PA 19406, 

Pennsylvania, United States

J/005193 2021/12/01

Modificação 

de identidade

Guilin GFS Monk Fruit 

Corporation

Guilin GFS Monk Fruit Corporation
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發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001677

[22]  Data de pedido : 2020/06/29

[71]  Requerente : 

  Endereço : 38 210

5 8

[72]  Inventor : , 

[51]  Classificação : A63F9/02

[54]  Título : 

 Sistema de jogo de tiro.

[57]  Resumo : 

RTP

  Figura : 

[21]  N.º : I/001736

[22]  Data de pedido : 2021/10/29

[71]  Requerente : 

  Endereço : 35 E

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : A63F1/00

[54]  Título : 

 Sistema e método destinado aos jogos nos casinos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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[72]  Inventor :  ZHAO, Haibin,  XIA, 

Lijian,  LI, Peng

[51]  Classificação : H02J7/00

[54]  Título : 

 Cabine de carregamento inteligente e estação de car-

regamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/06/16  China

N.º 202021122049.1

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

I/001668 2021/11/16

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

I/001670 2021/11/18

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

I/001672 2021/11/24

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

I/001673 2021/11/19

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. 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/000331

[22]  Data de pedido : 2021/04/14

[71]  Requerente : 

 NIO CO., LTD.

  Endereço : 569

115

 Suite 115, No. 569, Anchi Road, Anting Town, Jiading 

District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

97/99/M
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Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

U/000219 2021/12/06 2021/12/06

更正

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler/se

N/188531 2021 11 17 46

Prioridade (B.O. da R.A.E.M. n.º 46, 

II Série, de 17 de Novembro de 2021)

2021/04/13 2021/04/20

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler/se

N/131722

N/131723

N/131724

N/131725

N/131726

N/131727

N/165286

N/165287

N/165289

N/165290

N/165291

N/165292

N/165293

N/165294

N/165295

N/165296

N/165297

N/165298

N/165299

N/165300

N/165301

N/165302

N/165303

2021 11 17 46

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 46, II 

Série, de 17 de Novembro de 2021)

FARTECH CHINA LTD FARFETCH CHINA LTD
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler/se

N/165304

N/165305

N/165306

N/165307

N/177759

N/177760

N/177761

N/177762

N/177763

N/177764

N/177765

N/177766

N/177767

2021 11 17 46

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 46, II 

Série, de 17 de Novembro de 2021)

FARTECH CHINA LTD FARFETCH CHINA LTD

N/189004 2021 12 1 48

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 48, II 

Série, de 1 de Dezembro de 2021)

2021 12 15 50 N/124093 N/124096

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 50, II Série, de 15 de Dezembro de 2021, em relação ao mapa de decisão judicial, marcas 

n.os N/124093 a N/124096, deve ler-se: O Acórdão do TUI, revogou parcialmente o despacho de concessão da marca e recusou para 

«Serviços de contencioso (Serviços jurídicos)».

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 14 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $546,840.00
(Custo desta publicação $ 546 840,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Lista

De classificação final dos candidatos ao concurso de acesso, 
de prestação de provas, condicionado, para a admissão dos pri-
meiros 8 candidatos considerados aptos e melhores classifica-
dos, com destino à frequência do curso de formação, para o pre-
enchimento, segundo a ordenação classificativa dos candidatos 
aprovados no referido curso, de 8 vagas de chefe, 1.º escalão, da 
carreira do Corpo de Guardas Prisionais, do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços Correccionais, aberto por despacho 
do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 19 de Outu-
bro de 2020, cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 50, II Série, de 
9 de Dezembro de 2020 (Concurso n.º: 2020/A001/PQ/CGP-C):

懲 教 管 理 局

名 單

2020/A001/PQ/CGP-C
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Candidatos aprovados:

Ordem  Nome Candidato n.º  Classificação
  final

1.º Yip Chi Fung 0017 ....................................... 16,27

2.º Wong Kin Wang 0019 ....................................... 15,95

3.º Lau Chi Meng 0014 ....................................... 15,82

4.º Ng Iok Chan 0005 ....................................... 15,69

5.º Lai Kin Wa 0018 ....................................... 15,37

6.º Cheng Si Man 0002 ....................................... 15,34

7.º Cheang Chi Iong 0003 ....................................... 15,17

8.º Lo Wai Tong 0011 ....................................... 15,13

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor re-
curso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, a contar do 
dia seguinte à data da sua publicação para a entidade que auto-
rizou a abertura do concurso.

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

Segurança, de 28 de Dezembro de 2021).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 17 de Dezembro 
de 2021.

O Júri:

Presidente: Lam Kam Sau, director do Estabelecimento Pri-
sional de Coloane.

Vogais efectivos: Lao Iun Cheng, chefe da Divisão de Segu-
rança e Vigilância; e

Lam Hoi Chak, chefe da Divisão de Apoio aos Assuntos 
Prisionais, substituto.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncio

(Ref. do Concurso n.º 00921/02-MA.AP)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 4 do artigo 
36.º e artigo 60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), republicado e reordena-
do pelo Regulamento 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 Servi-

 

1.º 0017 ......................................................... 16.27

2.º 0019 ........................................................ 15.95

3.º 0014 ......................................................... 15.82

4.º 0005 ........................................................ 15.69

5.º 0018......................................................... 15.37

6.º 0002 ........................................................ 15.34

7.º 0003 ........................................................ 15.17

8.º 0011......................................................... 15.13

23/2017 14/2016

 

 

      

 $2,480.00

衛 生 局

公 告

00921/02-MA.AP

131/2012

21/2021
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ços (http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova de 
conhecimentos 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 publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 39, II Série, de 29 de Setembro de 2021.

Serviços de Saúde, aos 29 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

Avisos

(Ref. do Concurso n.º 00321/01-TS)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o provimento de uma 
vaga de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área jurídica, em regime de contrato ad-
ministrativo 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, a entrevista de selecção, com a duração de 
entrevista é de cerca de 20 minutos para cada candidato, terá 
lugar de 17 de Janeiro de 2022, e será realizada na Sala de Reu-
nião do Centro de Telemedicina na C1 do Centro Hospitalar 
Conde de S. Januário dos Serviços de Saúde, Macau.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
de selecção, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos encontram-se afixadas na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, po-
dendo ser consultadas 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), bem como nas páginas elec-
trónicas dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
em http://www.safp.gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 29 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long. 

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/Anest/2021)

Por despacho do signatário, de 22 de Dezembro de 2021, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de 
avaliação final de graduação em Anestesiologia do Dr. Ngan 
Wai Mou (conforme o n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 18/2020 

14/2016

http://www.ssm.gov.mo

 

 $1,462.00

通 告

00321/01-TS

C1

http://www.ssm.

gov.mo/ http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,575.00

 01/IC-PAF/Anest/2021

18/2020 24/2018
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e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelos 
Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Leong Fai, chefe de serviço de anestesiologia.

Vogais efectivas: Dr.ª Li Hung Ping, chefe de serviço de anes-
tesiologia; e

Dr.ª Wong Lap Peng, médica assistente de anestesiologia.

Vogais suplentes: Dr. Chan Si Wai, médico consultor de anes-
tesiologia; e 

Dr. Siu Man Kit, médico assistente de anestesiologia.

Métodos de prova: a avaliação final consta de uma prova cur-
ricular, uma prova prática e uma prova teórica, as três provas 
previstas são eliminatórias.

Sistema de classificação:

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima 
referidas são indicados sob a forma de classificação, na escala 
de 0 a 20 valores, a classificação obtida for igual ou superior a 9,5 
valores é considerado aprovado;

2. É aprovado na avaliação final o candidato que em cada 
uma das três provas obtenha uma classificação igual ou supe-
rior a 9,5 valores;

3. A classificação da avaliação final é o resultado da média 
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular, prá-
tica e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

Data da prova: 26 e 27 de Janeiro de 2022.

Local da prova: Sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 e Serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar Con-
de de S. Januário dos Serviços de Saúde.

Hora de prova e observações: o horário de prova e as ob-
servações encontram-se afixados na secretaria da Academia 
Médica de Macau, situada no 19.º andar do Edifício Hotline, 
na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Macau, e 
disponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 29 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 402,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de um lugar vago do quadro de técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área jurídica, 

178/2019 8/99/M

  

 

    

  

    

1. 0 20 9.5

2. 9.5

3. 

C1

335-341 19

https://www.am.gov.mo

 

 $2,402.00

社 會 工 作 局

通 告
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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 Administra-
tiva Especial de Macau n.º 23, II Série, de 9 de Junho de 2021, 
a entrevista de selecção, com a duração de 25 minutos, terá 
lugar no dia de 28 de Janeiro de 2022, e será realizada na sede 
do Instituto de Acção Social, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, 
Macau.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
de selecção, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos encontram-se afixadas no quadro de anúncios da 
sede do Instituto de Acção Social, sita na Estrada do Cemitério, 
n.º 6, Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro 
do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 9,00 
às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como 
nas páginas electrónicas deste Instituto (http://www.ias.gov.
mo) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública (http://www.safp.gov.mo).

Instituto de Acção Social, aos 30 de Dezembro de 2021.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Lam Chu Fong, cônjuge de Kuan 
Sok I, falecida, ex-enfermeira de grau I, 5.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo do Ins-
tituto de Acção Social, requerida os subsídios por morte, de 
funeral e outras compensações pecuniárias deixados pela mes-
ma, devem todos os que se julguem com direito à percepção 
dos mesmos subsídios e compensações, requerer a este Institu-
to, no prazo de trinta dias, a contar da publicação do presente 
édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem os seus 
direitos, pois que, não havendo impugnação no referido prazo, 
será resolvida a pretensão do requerente.

Instituto de Acção Social, aos 28 de Dezembro de 2021.

O Presidente, substituto, Tang Yuk Wa.

(Custo desta publicação $ 827,00)

http://www.ias.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,541.00

三十日告示

 

 $827.00
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